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1. Inleiding  
 
De vogelquiz die op de laatste pagina van het jaarverslag 2017 stond werd gewonnen door Regien. 
Het betrof (van boven naar beneden en van links naar rechts) het oog van de Spreeuw, Ringmus, Turkse Tortel, 
Pestvogel, Grote Bonte Specht, Roodborst, Koolmees, Pimpelmees en Kauw.  
 

Nieuwe vogelsoorten waargenomen in de Hoekwierde in 2018 
Ook dit jaar weer nieuwe soorten voor de Hoekwierde. Zelfs 4 soorten. 
Deze “lijst” bevat vogels die vanuit de Hoekwierde gezien zijn, ook overvliegende exemplaren tellen mee. 
 
Op 1 maart ziet Peter een Slechtvalk overvliegen (nr. 167)  
Op 22 april hoorde en zag ik een Rietzanger bij de Kwelbeek zingen. (nr. 168) 
Op 29 augustus zag Marion 3 Reuzensterns overvliegen (nr. 169) 
Op 6 oktober tijdens de Birdwatchday vlogen 7 Boomleeuweriken over (nr. 170) 
 

Het aantal soorten wat is waargenomen in en over de Hoekwierde is hiermee op 170 gekomen, dit is inclusief 
escapes en exoten maar exclusief verzamelsoorten. 

 
Dit is een persoonlijk verslag van mijn belevenissen in de Hoekwierde met veel lijstjes en overzichten.  
Een kleine greep uit de inhoud: 
 
In 2018 werd voor de 8ste keer een volledige 
broedvogelinventarisatie door mij uitgevoerd. Leuk is 
een nieuwe broedvogel, de Rietgors, op de plek 
waar niet gebouwd mag worden. Met de Huismus 
gaat het de laatste jaren minder goed.  
 
De Halsbandparkiet heeft zich nu echt gevestigd in 
de Hoekwierde.  
Bij de nationale tuinvogeltellingen in januari door 
buurtbewoners uitgevoerd, werden de Vink en de 
Ekster het meest geteld. 
 
Tijdens de ringsessies in de tuin door Kees Breek 
werden dit jaar maar liefst 4 nieuwe soorten 
gevangen: een Ekster, Staartmees, Tjiftjaf en een 
Waterhoen. 
Ook minder goed nieuws: Kees ontving bericht dat 
een door hem geringde 1ste kj vrouwtje Merel 
(gevangen op 7 november),  waar hij bloed van had 
afgenomen, besmet was met het Usutuvirus.  
 
Op de Birdwatchday van 6 oktober was het prachtig 
weer en zagen we 1433 vogels over ons heen 
vliegen verdeeld over 49 soorten, het hoogste aantal 
soorten tot nu toe. 
 
De resultaten van de vogelcursus en de 
vogelwandelingen door de Hoekwierde zijn dit jaar 
toegevoegd als aparte hoofdstukken. Tijdens deze 
wandelingen werden veel mooie dingen gezien op 
het gebied van de flora en fauna en ook het sociale 
aspect hiervan was erg leuk en gezellig.  
 
Enkele belevenissen bij de Kwelbeek en bij de 
observatiehut worden in aparte hoofdstukken 
besproken. 
     
            Grote Bonte Specht 
 

En ook de dagvlinders en nachtvlinders komen uitgebreid aan bod. 
Het voorkomen van de dagvlindersoorten wordt per maand weergegeven, aanvullingen zijn welkom. 
Bij de nachtvlinders blijkt duidelijk dat dit het jaar was van de Buxusmot. Verder een opsomming van de nieuw 
gedetermineerde soorten in de Hoekwierde. 
 
Dit was alweer het 9de  jaar op rij dat ik een Vogeljaarverslag van de Hoekwierde schreef. Op naar het 10de jaar! 
 
Ik wens je veel leesplezier toe.  
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2. BMP Broedvogelinventarisatie Hoekwierde 
 
Ten opzichte van vorig jaar zijn er wat veranderingen doorgevoerd in de wijk. Er is een Kwelwadi dwars door het bos 
aangelegd en er is toch redelijk veel riet weg. Veel ondergroei is weggehaald (Bramen en Clematis) Er waren veel 
bomen gesneuveld tijdens de storm van vorig jaar, deze zijn uit het bos verwijderd. Rond de vogelhut zijn wat kleine 
omgewaaide bomen blijven liggen. Dat is een goede zaak voor beschutting en veiligheid voor diverse dieren!! 
 

Het inventariseren  
 
BMP Rondes:  

1. Donderdag 15 maart. Tijd 06.23 - 07.48 uur 
Temperatuur 0 - 2C. Bewolking 100% en ijzige oostenwind 
Totaal 120 waarnemingen verdeeld over 23 soorten 
Een erg koude ronde met weinig vogels. Wel trokken er veel Brandganzen over. In de Kwelbeek zat een 
paartje Krakeend en in het Windbos nog veel Koperwieken. 
 

2. Zaterdag 24 maart. Tijd 06.14 - 08.07 uur 
Temperatuur 4 - 6C. Bewolking 100% 
Totaal 199 waarnemingen verdeeld over 33 soorten. 
Een Fuut zat in de gracht en bij de volkstuinen riep een Rietgors. Ook het paartje Krakeend was nog 
aanwezig. Een Waterhoen zat op de IJsvogeltak. Vorig jaar vlogen de IJsvogels rond deze tijd al om onze 
oren. Nu zijn ze al weken niet meer gespot. Een Havik was in het Windbos aan het jagen rond de vogel- 
observatiehut. Daar was een enorme paniek. De Koperwieken waren massaal met elkaar aan het zingen, 
een prachtig geluid. Ook Kepen zijn nog aanwezig, maar van de Tjiftjaf die eigenlijk rond 13 à 15 maart 
weer terug moet zijn uit z’n overwinteringsgebied, is nog niets te horen. 
 

3. Zaterdag 31 maart. Tijd 07.06 – 08.47 uur 
Temperatuur 4C. Bewolking 90% 
Totaal 188 waarnemingen verdeeld over 30 soorten. 
Een rustige ochtend, met een roepende Rietgors bij de volkstuinen en een vrouwtje Sperwer met prooi in 
het Vogelbosje. 
De Tjiftjaf is nu binnen, 3 zingende exemplaren. Bij de plek waar niet gebouwd mag worden, waren verse 
Reeënsporen te zien. In de Kwelbeek zitten nog steeds 2 paar Meerkoet met zeer territoriaal gedrag en  
1 à 2 paartjes Waterhoen. Een paartje Koperwiek was aan het baltsen, die zullen nu snel vertrekken. 
 

4. Zondag 8 april. Tijd 06.49 – 08.52 uur 
Temperatuur 10 - 11C. Bewolking 20%  

 Totaal 219 waarnemingen verdeeld over 28 soorten. 
 Alleen mannetjes Soepeend en Wilde Eend zitten in de buurt. De vrouwtjes zitten blijkbaar ergens verstopt 
 op de eieren. Een Boerenzwaluw was alweer aanwezig, maar nog hoog in de lucht rondjes aan het 
 vliegen. Die moet nog een partner hier naar toe zien te krijgen. 
 Bij de paddenpoel, op de plek waar niet gebouwd mag worden, was een Rietgors aan het baltsen. Dat kan 
 spannend worden! Inmiddels zongen er 10 Tjiftjaffen en was er ook een Fitis binnen. Zwartkoppen waren 
 er opeens volop, ik telde 13 zingende exemplaren. Ook hoorde ik 2 zingende Kepen. Hoog in de lucht 
 vlogen twee roepende Halsbandparkieten over. Ondanks het prachtige weer was er weinig sprake van 
 trek. Alleen een paar honderd Brandganzen vlogen hoog over en enkele Kepen en Witte Kwikstaarten. 
 

5. Zaterdag 14 april. Tijd 06.20 – 07.57 uur 
Temperatuur 8C. Bewolking 100%  
Totaal 184 waarnemingen verdeeld over 27 soorten. 
De start was direct goed met een Braamsluiper. De Waterhoentjes zijn nu echt weg. Een sub adulte 
Knobbelzwaan zat in de Kwelbeek met een paartje Krakeenden. Er lijken toch veel Merels te zijn, 
vandaag telde ik 30 territoria. Het virus heeft ze blijkbaar niet allemaal geveld. Een Kramsvogel riep vanuit 
de tuin van Susanne, hij vloog weg met nog een vogel die veel weg had van een Beflijster, maar 100 % 
zeker ben ik niet. Uit het Windbos vloog een Havik op, achterna gezeten door eerst 1 paar en later 
bijgestaan door een 2de paar Zwarte Kraaien. Twee Halsbandparkieten kwamen van hoog aangevlogen 
en zaten even in het Vogelbosje om voorts door te vliegen. Spreeuwen zitten blijkbaar op de eieren want 
die heb ik nauwelijks opgemerkt. In het Vogelbosje sliepen ruim 50 Houtduiven. 
 

 
6. Zondag 22 april. Tijd 06-42 – 08.39 

Temperatuur 12 - 14C. Lichte bewolking 50%  
 Totaal 188 waarnemingen verdeeld over 35 soorten. 
 Tijdens de hele inventarisatieperiode was er in de lucht en op diverse plekken steeds een luid roepend 
 paartje Nijlgans aan het “baltsen”. Bij de Kwelbeek in het dunne strookje riet bij het bruggetje, zong een 
 Rietzanger. Dit is een nieuw soort voor de Hoekwierde. Maar het zal een doortrekker zijn, want het riet is
 een te klein gebied voor deze vogel. De Braamsluiper zong nog steeds volop en een volwassen mannetje 
 Knobbelzwaan was aanwezig. Ook dit jaar weer 2 “stiekeme” rondvliegende en duikende Gierzwaluwen 
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 rond het driehoekje met de kinderspeelplaats. Bij de gracht vloog eindelijk weer eens een IJsvogel over. Na 
 de strenge vorstperiode had niemand hem meer gezien! Een paartje Huismus broedt in de huiszwaluwentil. 
 In het Windbos zong ergens nog zachtjes een Keep. Aan het eind van m’n ronde riep er achter ons huis aan 
 de overkant van de Kwelbeek een Groene Specht! 
 

7. Donderdag 3 mei. Tijd 05.41 – 05.07 
Temperatuur 7 - 8C. Onbewolkt en weinig wind. 
Totaal 195 waarnemingen verdeeld over 29 soorten. 
Prachtig weer maar de leuke verwachte soorten bleven uit. Na het slechte weer van afgelopen dagen 
verwachtte ik dat de trek een boost zou krijgen en wat leuke soorten naar de Hoekwierde zou sturen. 
In de gracht zwom een Muskusrat met nestmateriaal, dat is een tijd geleden dat ik er één gezien heb. 

 
8. Zaterdag 12 mei. Tijd 06.45 – 08.54 

Temperatuur 11 - 16C. Bewolking 95%, weinig wind 
 Totaal 183 waarnemingen verdeeld over 32 soorten 
 De Kleine Karekiet bij de Kwelbeek was er nog en ook een Grasmus deed daar z’n best. De Fuut heeft 3 
 pullen en de Meerkoet op het nest in de Kwelbeek zit nog steeds op eieren, ik dacht er 4 te kunnen 
 tellen. In het Windbos liep ik bijna tegen en mooie Brandvos aan. Een Appelvink en mannetje Rietgors 
 waren leuke waarnemingen. Ook nu weer geen Grote Bonte Spechten. Een of twee Tuinfluiters zongen in 
 het Windbos. Helemaal aan het eind toen ik  eigenlijk al klaar was riep er nog een Koekoek. 
 

9. Woensdag 23 mei. Tijd 13.56 – 15.13 uur 
Temperatuur 21 - 24C. Bewolking 100 – 50%  

 Totaal 119 waarnemingen verdeeld over 29 soorten. 
 In verband met de regen vanmorgen vroeg maar een ronde overdag gedaan,  anders zit er een te lange 
 tijd tussen omdat ik op vakantie ga. 
 Leuk was een Halsbandparkiet bij onze tuin, een Witte Kwikstaart en 2 Kleine Karekieten bij de 
 Kwelbeek. De Braamsluiper zong ook weer volop. Op de plek waar niet gebouwd mag worden, trof ik een 
 zingende Bosrietzanger, Rietgors en Kleine Karekiet aan. Leuk! 
 In de gracht én in de Kwelbeek zaten Meerkoeten met pullen. Verder overal veel jonge Koolmezen en 
 Pimpelmezen. De Boerenzwaluw vloog wel rond maar ik had te weinig tijd om te controleren of hij al bij het 
 bruggetje aan het nestelen is. 
 

10. Maandag 4 juni. Tijd 05.43 – 07.12 uur 
Temperatuur 17C. Bewolking 100%  
Totaal 143 waarnemingen verdeeld over 28 soorten. 
Een mannetje Sperwer was aan het jagen, Ook nu riep er een Koekoek en zat er op de plek waar niet 
gebouwd mag worden een Bosrietzanger te zingen. Eigenlijk komen er nu geen extra soorten meer bij, het 
onderzoek is al weer bijna ten einde. Ook bij wat avondwandelingen door de wijk afgelopen week hoorde ik 
geen nachtvogels zingen. 
 

11. Woensdag 13 juni. Tijd 06.30 – 07.59 uur 
Temperatuur 14C. Bewolking 80 – 100%  
Totaal 128 waarnemingen verdeeld over 25 soorten. 
Vandaag trof ik sporen aan van een Ree en van  jonge Vossen.  Gelukkig vloog er een Boerenzwaluw bij 
het bruggetje. Er lijkt dit jaar maar één paartje te broeden. Jammer! 
 

12. Woensdag 27 juni. Tijd 06.56 – 08.15 uur 
Temperatuur 12C. Bewolking 100% 
Totaal 110 waarnemingen verdeeld over 28 soorten. 
Alweer de laatste ronde van het jaar. Ik doe nog wat aanvullende waarnemingen van een aantal bekende 
soorten en zie toch weer een paartje Gierzwaluw boven de buurt scheren met voedsel aankomen. Het lukt 
me voor het derde jaar niet de eventuele broedplaats te vinden.  

 
Tijdens de inventarisatie werden 54 soorten waargenomen en 3 soorten zoogdieren: de Muskusrat, Vos en Ree. 
Na het uitwerken van alle gegevens volgens de methodiek die SOVON hanteert, konden van 42 soorten officiële 
territoria worden vastgesteld. Zie de overzichten op de volgende pagina’s. 
 
Twee soorten daarvan hebben niet daadwerkelijk gebroed in de Hoekwierde maar gebruikten het gebied als 
zangpost en voedselgebied. Het betreft hier de Groene Specht en Rietzanger.  
Een leuke nieuwe broedvogel in het gebied is de Rietgors. Deze broedde net als een Bosrietzanger en een Kleine 
Karekiet op de plek waar niet gebouwd mag worden. 
De Boomkruiper heeft nog nooit zo weinig territoria gehad, persoonlijk denk ik dat dit toeval is. Eerst maar eens 
volgend jaar afwachten. De Huismus heeft voor het 5de achtereenvolgende jaar weer een territorium minder. 
Ondanks dat er een tijd een paartje Krakeend aanwezig was in de Kwelbeek, vielen de waarnemingen buiten de 
datumgrenzen om mee te mogen tellen voor een geldig territorium.  
De Merel is ten opzichte van vorig jaar enorm afgenomen. Omdat de boost van de Merel vorig jaar niet verklaarbaar 
is, ben ik benieuwd wat er volgend jaar aan territoria zullen zijn. 31 is nu nog een acceptabele hoeveelheid voor het 
gebied. Tenslotte 3 territoria van de Ringmus is een leuk gegeven. De Turkse Tortel heeft geen opleving gehad. 
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  BMP 2018 15-3 24-3 31-3 8-4 14-4 22-4 3-5 12-5 23-5 4-6 13-6 27-6 
Terri- 
toria 

1. Appelvink   1 1 (1)     1   1         1 

2. Boerenzwaluw       1       2 1   1   1 

3. Boomkruiper     1 2 1 2   1     1 2 2 

4. Bosrietzanger                 1 1     1 

5. Braamsluiper         1 1 1   1       1 

6. Ekster 6 12 10 9 5 7 6 9 4 4 5 4 10 

7. Fitis       1 3 2 3 2 1 2     3 

8. Fuut   1         1 1         1 

9. Gaai   3 3 4   2 1 1 1   1 2 2 

10. Gierzwaluw           1     1     1 1 

11. Goudhaan   1                     0 

12. Grasmus               1         1 

13. Groene Specht           1             1 

14. Groenling 5 10 4 7 8 5 5 2 1   1 1 5 

15. Grote Bonte Specht 2 2 1   1   1   2 3 6 1 5 

16. Halsbandparkiet                 1       0 

17. Havik   1     1               0 

18. Heggenmus 10 8 12 8 11 9 11 6 4 4 5 4 13 

19. Holenduif 2 1 4 4   1 3 1   1 1 1 4 

20. Houtduif 8 14 16 18 9 16 18 16 8 17 14 15 17 

21. Huismus 6 11 8 10 10 11 10 14 6 10 7 8 18 

22. IJsvogel           1             0 

23. Kauw   1                 1   0 

24. Keep   1   2   1             0 

25. Kleine Karekiet               1 3 2 2   3 

26. Knobbelzwaan         1 1             0 

27. Koekoek               1   1     1 

28. Koolmees 12 21 20 24 23 22 24 20 20 13 16  8 24 

29. Koperwiek     1                   0 

30. Krakeend 1 1     1   1           0 

31. Meerkoet 3 2 4 3 5 5 3 2 4 4 2 2 4 

32. Merel 10 17 23 20 30 31 27 35 24 24 16 17 31 

33. Nijlgans           1             0 

34. Pimpelmees 3 9 12 16 15 13 11 3 5 7 8 3 16 

35. Putter 3 1 2   1 1   2   1   1 2 

36. Rietgors   1 1 1 1 1   1 1       1 

37. Rietzanger           1             1 

38. Ringmus 1 4 2 3           1     3 

39. Roodborst 12 10 9 10 6 1 5 5 1 5 5 1 5 

40. Soepeend   2 2 2   1 2     1   2 2 

41. Sperwer     1             1     0 

42. Spreeuw 11 17 18 19 3 6 11 19 2 6 1 2 20 

43. Staartmees   2       1 1 1     1   2 

44. Tjiftjaf     4 10 8 7 7 8 4 4 7 3 9 

45. Tuinfluiter             1 2 1 1   1 2 

46. Turkse Tortel   2           1   1   1 2 

47. Vink 4 9 3 3 3 3 6 2 2 4 2 3 5 

48. Waterhoen 2 5 2 1                 0 

49. Wilde Eend 8 12 5 5 8 7 5 5 9 2 6 6 8 

50. Winterkoning 7 9 9 16 13 7 10 8 3 9 7 5 15 

51. Witte Kwikstaart 1               1     1 1 

52. Zanglijster 1 5 3 (1) 3 2 1 2         2 2 

53. Zwarte Kraai 2 3 4 4 3 3 4 1 3 3 2 2 3 

54. Zwartkop       13 11 14 14 9 4 11 9 11 14 
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Totaaloverzicht BMP Hoekwierde door de jaren heen 
 

Goudhaan  foto Marijke Rutsen 

Halsbandparkiet 

 

 
Volgend jaar broedende Goudhaan, Halsbandparkiet en Sperwer? 
 
               Sperwer 

Soort 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Appelvink 1 3 2 1 1 2 1 1 

 Boerenzwaluw 6 4 1 1 1 1 1 1 

 Bonte Vliegenvanger 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Boomkruiper 3 4 3 3 3 4 3 2 

 Bosrietzanger 0 0 0 2 1 1 0 1 

 Braamsluiper 0 1 0 0 0 0 1 1 

 Ekster 6 10 7 6 6 6 6 10 

 Fitis 6 3 4 2 2 3 4 3 

 Fuut 1 1 1 2 0 0 1 1 

 Gaai 3 2 3 1 3 2 4 2 

 Gierzwaluw 0 0 0 0 0 1 1 1 

 Grasmus 4 3 1 4 3 1 1 1 

 Groene Specht 0 1 0 1 0 0 0 1 

 Groenling 8 4 5 2 4 6 5 5 

 Grote Bonte Specht 4 5 3 2 3 3 3 5 

 Heggenmus 8 12 13 11 11 17 13 13 

 Holenduif 1 2 2 2 2 3 4 4 

 Houtduif 15 22 12 17 12 23 21 17 

 Huismus 33 33 25 22 21 20 19 18 

 IJsvogel 0 0 0 0 1 1 1 0 

 Kleine Karekiet 7 4 3 9 9 2 5 3 

 Koekoek 0 1 0 1 0 0 1 1 

 Koolmees 22 22 23 23 17 27 24 24 

 Krakeend 1 1 1 0 0 0 1 0 

 Kuifeend 0 1 0 0 0 0 0 0 

 Matkop 0 0 0 1 1 0 0 0 

 Meerkoet 5 1 2 2 3 3 4 4 

 Merel 38 41 40 36 33 27 48 31 

 Nachtegaal 1 1 0 0 0 0 0 0 

 Pimpelmees 13 12 12 17 14 10 14 16 

 Putter 1 2 1 1 2 2 3 1 

 Rietgors 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Rietzanger 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Ringmus 0 1 0 0 1 1 1 3 

 Roodborst 4 4 6 4 6 7 8 5 

 Soepeend 4 1 2 2 2 1 3 2 

 Sperwer 0 0 0 0 1 0 1 0 

 Spreeuw 17 22 17 15 17 22 22 20 

 Staartmees 2 4 4 3 1 3 2 2 

 Tjiftjaf 7 10 10 13 9 10 12 9 

 Tuinfluiter 5 4 3 6 3 2 3 2 

 Turkse Tortel 7 7 7 5 4 0 3 2 

 Vink 6 6 4 6 5 4 3 5 

 Wielewaal 1 1 1 0 0 0 0 0 

 Wilde Eend 8 6 7 11 7 7 10 8 

 Winterkoning 8 15 12 11 14 16 18 15 

 Witte Kwikstaart 2 2 3 0 0 1 0 1 

 Zanglijster 0 2 1 2 2 2 4 2 

 Zwarte Kraai 3 3 3 3 3 2 3 3 

 Zwartkop 15 10 13 17 17 15 14 14 

Aantal territoria: 276 294 257 267 245 259 296 262 

Aantal soorten: 36 42 36 37 37 37 40 42 
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3. De broedvogels in het Vogelbosje  
Op 18 januari knappen er tijdens de storm 3 bomen om, wat een enorme ravage heeft veroorzaakt. Daar moest echt 
de gemeente bij aan te pas komen. 
Tijdens de werkochtend van februari en op de “zaagdag” van 22 februari werd er al veel hout verwijderd.  
Op 10 maart werd het laatste hout verwijderd uit het bos en de takkenril dichtgemaakt, alles netjes klaar voor het 
broedseizoen. 
 
Onderstaande tabel is het overzicht van de territoria van de broedvogels van de afgelopen 10 jaar. 
Na 10 jaar inventariseren hebben we nu inzicht in wat er verwacht kan worden aan broedvogels in het vogelbosje. 
Omdat dit broedvogelonderzoek 8 jaar geleden een onderdeel is geworden van de BMP van de hele Hoekwierde zal 
ik in de volgende vogeljaarverslagen geen overzichten meer maken van het vogelbosje. Mensen die de gegevens 
wel willen hebben, kunnen contact met me opnemen. 
 

Broedvogels van het Vogelbosje Hoekwierde   
SOORT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Boomkruiper 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

Ekster 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 

Fitis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gaai 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 

Groene Specht 0 0 0 1* 0 0 0 0 0 0 

Groenling 2 2 1 0 0 0 0 1 2 0 

Grote Bonte Specht 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 

Heggenmus 1 3 1 0 0 0 0 1 1 1 

Holenduif 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Houtduif 5 5 5 3 2 3 1 4 3 2 

Huismus 2 4 4 0 0 0 0 0 1 0 

Koolmees 3 4 3 2 1 3 2 2 2 1 

Merel 4 4 4 5 4 3 4 3 5 6 

Pimpelmees 3 3 2 1 1 1 2 0 0 3 

Putter 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Roodborst 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 

Spreeuw 2 5 2 3 2 2 3 5 5 3 

Staartmees 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

Tjiftjaf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tuinfluiter 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Turkse Tortel 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Vink 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

Wilde Eend 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Winterkoning 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 

Zanglijster 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Zwarte Kraai 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

Zwartkop 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

Totaal aantal territoria 34 46 34 30 21 22 20 29 30 24 

Totaal aantal soorten 19 20 20 16 16 15 13 16 16 13 
 
 
De enige vogel die het boven verwachting goed gedaan heeft afgelopen seizoen is de Merel.  
Het usutu virus heeft in ieder geval (nog) geen effect gehad op onze Merelbroedvogelpopulatie. 
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4. Bijzondere waarnemingen  
 

Januari 
De eerste vogel van het jaar was weer de Kolgans, Massaal ’s-nachts overtrekkend, 
maar misschien ook opgeschrikt door het vuurwerk. Ook de rest van de week bleven de 
Kolganzen trouwens doortrekken, samen met Smienten.  
Op 1 januari werden meteen al 35 soorten gescoord, zowel Peter, Pim, Hugo als ik 
struinden de wijk door. Op 2 januari zat bij Rob Smeekes een Halsbandparkiet in de 
tuin. Een groep Sijsjes vloog rond in de buurt en kwam ook in onze tuin. Op 4 januari 
liet de IJsvogel zich ook weer bij ons in de tuin horen. 
Kees en Sonja hadden een man Sperwer een aantal dagen te gast, hij zat vrolijk vanaf 
hun schutting op de vogels te jagen. 
Ook Brandganzen vlogen in grote getalen over. Alfred en Diana hadden op 14 januari 
3 Halsbandparkieten in de tuin. Op 18 januari worden we bezocht door een enorme 
storm. De dakbedekking van de schuur lag bij de buren en 3 delen van de schutting zijn 
omgewaaid. In het vogelbosje zijn 3 bomen gesneuveld.  
Op 19 januari zit er een record aantal Waterhoentjes in de tuin. Een adulte vogel met 2 
sub adulte vogels waren lekker aan eten. Het leek er zelfs even op dat het 4 vogels 
betrof, maar ik kreeg ze toch net niet tegelijkertijd in beeld.  
‘s-Middags ziet Paul een mannetje Goudvink in “Marion’s Vogelbossie”. 
25 januari vliegt plotseling een Sperwer de tuin in en jaagt een groepje met Sijsjes             Sperwer foto Kees en Sonja 

en Putters weg. 
Johan trof in zijn tuin een raamslachtoffer aan; een Staartmees, die de botsing niet overleefd had. 
Tijdens de vogeltuintelling op 27 januari had ik een Vuurgoudhaan in de tuin, ‘s-morgens vroeg zongen er al luid 2 
Zanglijsters in het bos en vlogen er 11 Kleine Zwanen over. 
 
En ……. EINDELIJK, na lang wachten hadden wij op 30 
januari ook de Halsbandparkieten in de tuin. Hester stuurde 
de foto naar m’n werk, want ja hoor……..ik was niet thuis. 
Paul zorgde op diezelfde dag dat er een eendenkorf in de 
kwelsloot geplaatst werd. 
 

Februari 
De Halsbandparkieten vliegen over de wijk en komen bij 
veel mensen in de tuin, ook de observatiehut hebben ze 
ontdekt en daar komen ze op het voer af. 
Op 7 februari vliegen 2 Grote Zaagbekken over. Bij Hugo 
vliegen op 12 februari 12 Appelvinken over. En op 15 
februari zitten er 19 exemplaren achter zijn tuin op de grond 
aan het foerageren en op 19 februari zelfs 22 exemplaren! 
Barbara en Peter hebben regelmatig een Vuurgoudhaan in 
de tuin. Ook de Havik komt op hun schutting zitten. 
Vanaf half februari zingt de Zanglijster dat het een lust is. 
Ook Heggenmus, Koolmees, Groenling en Roodborst 
kunnen er wat van. Het lijkt wel voorjaar! 
Maar het weer slaat plotseling toch om naar winterse kou. 
Het gaat vanaf 21 februari goed vriezen. 
Op 22 februari komen er 2 Sijsjes drinken bij onze vijver en 
een Sperwer kreeg waarschijnlijk een Ringmus te pakken. 
De vijver is op 1 wak na dichtgevroren en dat levert leuke 
glijtaferelen op als de Wilde Eenden landen op het ijs. Ook 2 
Waterhoentjes komen op het ijs scharrelen en in het wak 
drinken en zwemmen.     
                Halsbandparkieten voor het eerst bij ons in de tuin 
    

Eind februari vriest het hard en op 25 februari zitten er 2 Rietgorzen  bij de 
Kwelbeek. Dat kwam mooi uit want Hugo en ik begonnen onze Bird Madness 
wedstrijd deze dag in de Hoekwierde. In een kwartier tijd hadden we hier 27 soorten 
voordat we doorscheurden via de Gooimeerdijk naar de Oostvaardersdijk.  
Daarna gingen we door naar de gevangenis waar we na 52 minuten al 50 soorten 
hadden.  
Eind van de dag zit er een vrouwtje Goudhaan bij ons in de tuin. 

Waterhoentjes op het ijs van onze vijver 

 
Op 28 februari is er echt een vorstdag en de temperatuur is nog nooit zo laag geweest op deze datum sinds de start 
van de metingen begin 1900. Het wak in de vijver wordt dagelijks kleiner en de vogels hebben het zwaar. 
Ook de Kwelbeek is bevroren, jammer genoeg heeft dat er toe geleid dat vandalen het beeld van het IJsvogeltje 
vernielden. 
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De ring die we aflazen tijdens de vogelcursus op 23 februari van de Stormmeeuw is van een vogel uit Estland en dat 
blijkt een oude bekende. Onderstaande gegevens ontving ik van de ringer uit Estland: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blauwe Reiger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Watersnip 

 

 
Maart 

 
Kramsvogel met 2 Spreeuwen drinken bij het wak in de vijver van onze tuin 

De kou is om te snijden op 1 maart (overdag -7C tot -4C) en de pakken havermout zijn niet aan te slepen. Maar 
daardoor hadden we wel 13 Merels in de tuin. Ook een Kramsvogel kwam om het hoekje kijken. Het wak in de 
vijver was nog maar een halve vierkante meter groot. En daar kwamen natuurlijk wel alle vogels drinken of op vissen 
jagen.  
 

Spreeuw            Vink (man)                  Merel (man) 
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Barbara en Peter zien een Slechtvalk overvliegen, een nieuw “tuinsoort” voor hun maar ook een nieuw soort voor de 
Hoekwierde, op 5 maart trok er nog een exemplaar over bij de telpost van Hugo. Bij Marion en Hans zitten 
Koperwieken aan het “appelboompje” en bij de zwaluwentil ligt een dode Watersnip. Aan de andere kant van de 
Kwelbeek, bij de bron, vliegen 2 Watersnippen op en bij de observatiehut vliegt een Houtsnip heel laag over om 
voorts achter de takkenrillen neer te ploffen. Honderden Aalscholvers vliegen over richting het zuiden, op naar de 
warmte! Later op de dag nog een vrouw Vuurgoudhaan in de tuin en een laag overvliegende Watersnip (vloog op 
uit de Kwelbeek) en tenslotte in het schemer kwamen nog 2 Koperwieken kortstondig in de Lariks zitten en ving de 
Blauwe Reiger uiteindelijk toch een vis bij het wak in onze vijver.  
Ook Paul en Peter zagen een Houtsnip opvliegen in het Windbos, en Else dacht een verkleumde jonge Grutto op 
het ijs te zien bij Paul’s paddenpoel, maar dat was een Watersnip. 
In het weekend voeren we gekookte rijst en aardappelen met margarine erdoorheen geroerd. Tientallen 
Kokmeeuwen en Stormmeeuwen komen hier op af, zelfs de Buizerd komt in de tuin kijken of er wat te halen valt. 
Tussen al deze meeuwen zaten twee Kokmeeuwen met een aluminiumring (te moeilijk om af te lezen). 
 
Door de vorst bezochten 37 soorten in week 9 onze tuin, verdeeld over 240 exemplaren.  
Opvallend was dat er deze week maar 1x de Sperwer is gezien, je zou toch verwachten dat ie op zo veel “voer” af 
zou komen! 

 
Kokmeeuwen komen op het voer af tijdens de kou. Tweede van links is geringd. 
 
 
 

Een leucistische Merel (man) 
met een mooie witte kop heeft 
onze tuin ook gevonden. 
Deze vogel leidt aan een 
pigment afwijking. 
De kleur van de veren wordt 
veroorzaakt door melanine. 
Dit is het natuurlijke pigment 
van het lichaam. Bij dieren 
met leucisme wordt melanine 
wel aangemaakt en is het 

pigment dus wel aanwezig. Het komt alleen niet tot uiting in de veren door een gemis aan bepaalde eiwitten. Het 
gevolg van deze erfelijke aandoening zijn kleurloze (witte) veren. (Bron: Vroege vogels) 
 
De Blauwe Reiger heeft z’n stek gevonden bij het wak en heeft inmiddels goede ervaringen opgedaan met het 
vangen van Modderkruipers in onze vijver. Bij Barbara en Peter zijn er 6 Waterhoentjes in de tuin en ze zien een 
Houtsnip overvliegen. Opeens was de vorst over en op zondag 4 maart stond de thermometer op +10C. 
Een baltsende (zingende) Goudhaan is regelmatig aanwezig in onze tuin en op 8 maart foerageert een Putter in de 
tuin. De voorjaarstrek kwam direct op gang en Hugo zag bij zijn telpost Goudplevieren, Wulpen, Witte Kwikstaart, 
Kemphanen en Kieviten. Op 3 maart vlogen er ‘s-nachts Kraanvogels over. Paul had de eerste Citroenvlinder van 
het jaar in z’n tuin op 12 maart. 
Hugo trof Koperwieken en Appelvinken aan 
in z’n tuin.  
Op 13 maart zat er een mannetje Rietgors bij 
Barbara en Peter in de tuin en een dag later 
hadden wij hem ook. In  de Kwelsloot zat een 
paartje Krakeend in prachtkleed. 
En opeens was daar die vorst met snijdende 
wind uit het oosten weer terug het weekend 
erop. Zelfs een Grote Zilverreiger deed 
moeite om bij onze vijver te landen, maar vloog 
toch weg over de schutting.           

              Koperwiek, foto Hugo Wieleman         Appelvinken, foto Hugo Wieleman 
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Op 22 maart was er een leuke samenzang van een groep Koperwieken in het Windbos, ook een jagende Havik 
kwam daar over. Ook dit jaar weer Rietgorzen (4 ex.) in de volkstuinen, elk jaar komen ze hier een paar dagen 
bijtanken om verder te vliegen naar hun broedgebied. 
Op 24 maart zit er een adulte Blauwe Reiger met een ringetje om van het vogeltrekstation bij onze vijver. Dit is 
dezelfde die hier al een aantal jaren verblijft en geringd is bij de vogelopvang van Naarden. De eerste paar cijfers kan 
ik m.b.v. de telescoop aflezen, maar dan vliegt hij weg. (7.142) Achter het Windbos op het Gooimeer zitten op 23 

maart 4 Krooneenden en op de 
26ste een Geoorde Fuut. Op deze 
dag trokken er ook veel 
Kokmeeuwen (1325), Vinken (123), 
Goudplevieren (47) en Grote 
Zilverreigers (5) over naar het 
noorden, terug naar hun 
broedplaatsen. 

 
En eindelijk, op 29 maart is er de 
zang van de Tjiftjaf, wat een latertje 
dit jaar. Het is de allerlaatste 
waarneming ooit en scheelt 19 
dagen met vorig jaar!! 
Ook Fitis en Zwartkop zijn laat. 
 
Het gekke weer is zeker de oorzaak 
van de late aankomst en zang van 
deze drie soorten. 

 
 

April 
Paul ziet op 3 april de eerste Gehakkelde Aurelia van het seizoen in z’n tuin en een joekel van een Vleermuis 
spec. boven het volleybalveld. Hester heeft een bijna botsing met een Vos op 5 april, hij vlucht snel het Vogelbosje 
in en Hugo hoort deze dag de eerste Zwartkop van het jaar. Tijdens de WWO en de eerste Braamsluiperavond op 5 

april vliegt er een Halsbandparkiet over. Op 7 april zingt er een Zwartkop 
in de tuin, en de eerste Boerenzwaluwen hoorden we boven de tuin, 
Marion had hem ‘s-morgens ook al gezien. Het is lekker warm en diverse 
bijen en hommels vliegen rond. Bij de Kwelbeek zit de eerste Dagpauwoog 
en bij de plek waar niet gebouwd mag worden zit een Kleine Vos.  
Op 8 april een baltsende Rietgors op de plek waar niet gebouwd mag 
worden. 
Op 13 april zong een Braamsluiper achter onze tuin, dit bleek uiteindelijk 
weer een blijvertje dit seizoen. In de Kwelbeek dook een paartje Krakeend 
op dat daar tot het eind van de maand regelmatig te zien was. Vanaf 18 
april hadden we een paar warme dagen en Bonte Zandoogjes doken 
meteen op bij de open plekken in het Windbos. Op 20 april werden de 
eerste overvliegende Gierzwaluwen opgemerkt en op de 22ste zong een 
Rietgors op de plek waar niet gebouwd mag worden. Later in het jaar bleek 
dat dit het eerste broedgeval van de Hoekwierde zou worden. Op dezelfde 
dag zong een Rietzanger bij de Kwelbeek, de eerste waarneming voor ons 
gebied. Zou hij ook blijven om te broeden?  
Op 23 april ziet Hugo 2 adulte Zeearenden overvliegen.  

Zeearend  foto Hugo Wieleman 
 

De eerste zingende Kleine Karekiet van het seizoen was te horen op 30 april bij de hoek van de gracht achter de 
huiszwaluwtil. En voor het eerst een Meerkoet op eieren in de Kwelbeek! 
 

Mei 
Al een paar dagen zit alleen het mannetje Krakeend in de Kwelbeek. 
Het vrouwtje kan ik niet vinden, het zal óf aan het broeden zijn óf er is 
haar iets overkomen. Op 7 mei vliegt een Scholekster over en zit een 
mannetje Gekraagde Roodstaart zich te wassen bij Hugo in de tuin. 
De Fuut heeft 3 jongen op 10 mei. 
Bij Nicolette vindt de monteur van haar garage een eendenei onder de 
motorkap, dat kan daar haast alleen door een marterachtige 
neergelegd zijn, of doen ratten dat ook? Op 8 mei vliegen er 4 
Oeverzwaluwen en 1 Boompieper over. 
Op 12 mei loop ik tijdens het inventariseren bijna een Vos omver in 
het Windbos. De Koekoek is bijna dagelijks  wel ergens te horen in de 
wijk. Peter zag op 13 mei een Grote Zilverreiger en Arjen treft ergens 
de veren van een geplukte Gaai.        Geplukte Gaai  foto Arjen van Veen 
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Op 23 mei zingt een Bosrietzanger op de plek 
waar niet gebouwd mag worden. 
Ook een Kleine Mantelmeeuw laat zich zien 
deze maand. 
Een Wespendief vliegt op 25 mei mooi laag 
over de wijk. 
Marion treft die dag 4 zonnende Mediterrane 
Prachtblindwantsen aan in haar tuin. Een leuk 
bijzonder soort welke pas op 31 mei 2016 voor 
het eerst in het Kromslootpark werd 
waargenomen in de provincie Flevoland en in 
de jaren erna volgen er nog slechts 7 
waarnemingen in Flevoland waarvan 4 door 
Marion, allemaal bij haar in de tuin. 

Wespendief  foto Hugo Wieleman            Mediterrane Prachtblindwants 
               Foto  Marion Lap 
 
Verder is de maand mei vooral voor de vogels een maand waar de voortplanting centraal staat, daarover is genoeg 
informatie beschreven bij de BMP. 
Tenslotte hoort Hugo op 29 mei ‘s-nachts om 13.30 uur een roepende Waterral. 
 

Juni 
Op 13 juni treft Marion een Geelpootschubsnipvlieg in haar tuin, de 4de waarneming van 
Flevoland. De eerste waarneming was in juli 2015 op de plek waar niet gebouwd mag 
worden. In 2018 werden nog 4 waarnemingen van deze vlieg in Flevoland gemeld. 
Op 20 juni ziet en hoort Peter een Zwartkopmeeuw overvliegen en op 27 juni cirkelden 2 
Boomvalken boven het huis van Hugo. 
Op 29 juni neemt Hugo ‘s-nachts het geluid op van een overvliegende Roerdomp, leuk 
geluid, wat je kunt beluisteren op waarneming.nl m.b.v. onderstaande link. 
https://waarneming.nl/waarneming/view/159192622 
 

Geelpootschubsnipvlieg  foto Marion Lap 
 

Juli 
Wat een warme julimaand, vanaf half juli roepen elke morgen vroeg rond 6 uur de Halsbandparkieten, zouden ze 
ergens in de buurt hun slaapplek hebben? In ieder geval heeft Johan ongepelde pinda’s hangen waar ze op af 
komen. Op 2 juli tref ik een jonge dode Mol in het Windbos. 
Bij het vullen van de ruitenvloeistof onder m’n motorkap tref ik een eendenei tegen de accu aan, dat is gek en wel erg 
toevallig. Ook Nicolette had zo’n geintje in mei. En ook ik trof geen sporen aan op het ei. Het zal altijd een raadsel 
blijven. Op 6 juli vliegt een Purperreiger over ons huis. 
De hele maand wordt de Sperwer regelmatig jagend aangetroffen, die heeft jongen met honger! Ook dit jaar, 
ondanks vele “zoekpogingen” van Hugo en mij hebben we weer niet z’n nest kunnen vinden. In ieder geval ligt het 
buiten de Hoekwierde. De Boomvalk wordt een aantal keer jagend boven onze wijk waargenomen. 
Op 31 juli komt het paartje Knobbelzwaan weer in de Kwelbeek, dit jaar met 4 jongen. 
 

Augustus 

Direct op 1 augustus hoor ik een stiekem “geplons” in de Kwelbeek achter het huis. En ja hoor, daar is alweer een 
Waterhoen aanwezig. Hij dook snel het riet in en bleef daar verscholen zitten. Wellicht dat de jongen van dit jaar 
daar ook al verscholen zitten. Ze komen steeds vroeger terug uit hun broedgebied lijkt het wel, dat is de laatste 2 jaar 
zo nadat de Kwelbeek onder handen is genomen!  Op 6 augustus werd de laatste Gierzwaluw van het jaar gezien.  
Vanaf 9 augustus wordt de IJsvogel weer af en toe waargenomen, het was al weer zo’n 3 maanden geleden dat hij 
hier gezien werd. Op 16 augustus vloog een Bruine Kiekendief over het huis van Peter en Barbara. Op 28 augustus 
ziet en hoort Marion 3 Reuzensterns overvliegen en ik zie 3 Visdiefjes overvliegen. Je zou toch bijna denken….. 
Jammergenoeg heb ik zelf geen tijd bij deze waarneming genoteerd, dus kan ik niet terugzien of we dezelfde 3 
vogels hebben gezien 
 
 

September  
Op 9 september ziet Hugo een gekleurringde Tuinfluiter in het Windbos, hij 
was net niet af te lezen. Op de 15de vliegt weer een Havik over de tuin van 
Hugo. Vanaf de 22ste werden er regelmatig 2 Vuurgoudhaantjes in het 
Windbos gezien. De eerste Koperwieken van het seizoen hoorde ik op de 
24ste overvliegen. Op diezelfde dag kwamen 8 Huiszwaluwen erg dicht bij de 
zwaluwentil. Op 26 september is de Ringmus weer in de tuin aanwezig. 
Hugo trof op de 27ste een Gekraagde Roodstaart aan op het volleybalveld 
en ik zag nog een Hooibeestje in de wijk, laat in het seizoen voor deze soort. 
Op 30 september ziet Paul nog een Visarend overvliegen.  

        
                        Tuinfluiter met kleurring  foto Hugo W. 

https://waarneming.nl/waarneming/view/159192622
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Oktober 

Eindelijk een Merel in de tuin, het 
was de afgelopen maanden echt 
bedroevend gesteld met de 
aantallen, ze werden nauwelijks 
meer gezien in de buurt. De 
Lijsterbes en de Vuurdoorns zitten 
nog steeds vol met bessen. De trek 
is lekker op gang gekomen en op 
dierendag 4 oktober vliegen er zo al 
meer dan 10 Merels onze tuin in. 
Doordat er op “de Plek” weer 
gegraven is blijven de Grote Gele 
Kwikstaarten daar hangen. Er is 
voedsel in overvloed. Ook in de tuin  

Grote Gele Kwikstaart op de waterlelie in de vijver. 

 
komen ze foerageren op de Waterlelies in de vijver. Op 6 oktober tijdens de Birdwatchday zien we de eerste 
Kramsvogels, Sijsjes en Kepen van het najaar overkomen. Ook Boomleeuwerik en Kolgans kwamen over. De 
totalen van deze teldag staan op pagina’s 19 en 20 vermeld. Op 9 oktober vloog een Grote Zilverreiger over. Hugo 
hoorde op 11 oktober een Barmsijs spec. overvliegen. Half oktober was er nog een Tjiftjaf aanwezig.  
Op 26 en 27 oktober trokken er enorm veel Kramsvogels over. Peter telde er op 1 dag al honderden. Geert Smit 
schonk weer een zak vol met Kleine Watersalamanders die hij uit een vijver die opgedoekt werd gered had. 

 

November 
Een Kolibrievlinder zit op 1 november nog bij Hugo in de tuin. Wat een late waarneming in het jaar, maar bij het 
nazoeken werden er dit jaar tot zelfs 4 december (in Emmen) Kolibrievlinders aangetroffen. 
Op 11 november ziet Peter een erg late Boerenzwaluw overtrekken. 

Ook op 11 november komt de IJsvogel weer 
echt jagen boven onze vijver. Het is een 
vrouwtje. Ook de Waterhoenen laat zich 
weer zien in de tuin, er zitten een adulte en 
een 1ste jrs te foerageren. Vanaf half 
november komen druppelsgewijs meer 
Ringmussen in de tuin. Ook Koperwieken 
en Kramsvogels komen foerageren in de 
tuin. Een Vos heeft een molshoop in de tuin 
zitten uitgraven, lekkere rootzooi maakt die 
ervan. En de dag erop ligt er plotseling een 
dode Rat in de tuin. Waar die nu vandaan 
komt? Hij was wel door een roofvogel of 
zoogdier te pakken genomen zo te zien. 

IJsvogel boven de vijver aan het jagen                                                                                               Waterhoen op voederplank in tuin 
 
Een Kleine Wintervlinder tref ik op 21 november op ons raam aan en op 25 november hoor ik een Rietgors achter 
in de tuin roepen. Kees ringt die dag de adulte Waterhoen in de tuin. Dat was even schrikken voor het beest, pas 3 
dagen later zag ik hem weer door de tuin schuiven. 
Het is al weer week 48 en de officiële tuinvogeltelling van de Vogel- en Natuurwacht Flevoland is van start gegaan. 
Elke week het maximum aantal vogels die je tegelijkertijd gezien hebt in die week noteren. Meteen 32 soorten 
verdeeld over 103 vogels. Dat is een mooi begin. In werkelijkheid zijn er natuurlijk veel meer exemplaren in onze tuin 
geweest deze week. De wintertuinvogeltelling duurt tot en met week 9 zaterdag 2 maart 2019. 
 

December 
Gelukkig, op 1 december zit de IJsvogel weer in de tuin te jagen boven de vijver. Tijdens de Hoekwierde 
wintervogelwandeling op 3 december zien we een Kokmeeuw met de kleurring 1-X op de Kornbrug zitten. Zijn 
levensverhaal staat beschreven op pagina 38. Een Grote Gele Kwikstaart zit op 4 december op de bladeren van de 
Waterlelies in onze vijver. En tot mijn verbazing eet hij het vissenvoer op wat daar is blijven liggen. Mooi om te weten, 
dan kan ik bij strenge vorst wat van dat voer in het water later weken voor dit soort, ik hou altijd een klein stukje van 
onze vijver vorstvrij. Ook Goudhaan, Sijs en Barmsijs komen in de tuin. 
En op 5 december zitten opeens 19 Turkse Tortels te snoepen uit de bak met graan die eigenlijk bedoeld is voor de 
eenden. Een nieuwe groep die hier is aangekomen. Dat was de volgende dag direct al merkbaar want er vloog er 
één tegen het slaapkamerraam en overleefde die klap niet. Ook de groep Ringmussen wordt nu veel groter, op 7 
december zijn het er al 14!, Veel bloeiende planten in de tuin en het Speenkruid komt al boven de grond en bloeit al 
op sommige plekken. Elke dag komen tijdens de slaaptrek ruim 50 Kauwen in onze tuin snaaien, het lijkt de film 
“Birds” wel. Maar het kan nog erger want er vliegen honderden exemplaren door (gelukkig). Op de 11de eindelijk weer 
eens een Fuut in de gracht en op de 16de zelfs een paartje Grote Zaagbek. 
En tot slot hoorde Hugo in de nacht van 30 op 31 december weer de Steenuil roepen! 
Een mooie afsluiting van het jaar. 
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5. Nationale Tuinvogeltelling op 27 en 28 januari. 
  
Dit jaar deden er 7 tuinen mee en er werd ook op 2 voederplaatsen geteld. 
 

  
Obser- 
vatiehut 

Voeder 
plek 

Marlies 

Barbara 
en 

Peter 

Greet 
en 

Hester Hugo Marlies 
Nico- 
lette 

Rob   
en 

Elise Paul Totaal 

 Boomkruiper 2                 2 

 Buizerd         1         1 

 Ekster 1 11 1 3   2 2 2 16 38 

 Gaai 1 1 1           1 4 

 Groenling 4   1 11 1     9   26 

 Grote Bonte Specht       1     1     2 

 Heggenmus 2   1 1 1     2 1 8 

 Holenduif 1   2           2 5 

 Houtduif 1 4 1 1   4 3 2   16 

 Huismus     11 17     1   3 32 

 Kauw     1 5     4     10 

 Keep       3           3 

 Kokmeeuw       3           3 

 Koolmees 6   2 2 3 2 2 9 2 28 

 Merel 2   1   1 1 1 2   8 

 Pimpelmees 3   1 3 2 2 2 2 3 18 

 Ringmus     6 8     3 8   25 

 Roodborst 1   1 1 1 1 1   1 7 

 Sijs 1     1           2 

 Spreeuw       3 7 2 7 1 3 23 

 Staartmees 2       2         4 

 Turkse Tortel     2 2 2   1 2   9 

 Vink 2 4 2 10 8 2 4 4 2 38 

 Vuurgoudhaan       1           1 

 Wilde Eend     3             3 

 Winterkoning                 1 1 

 Zwarte Kraai 1                 1 

 Totaal 30 20 37 76 29 16 32 43 35 318 

 Aantal Soorten 15 4 16 18 11 8 13 12  11 27 

 
Dit jaar werden er minder soorten en aantallen geteld dan vorig jaar, wellicht speelde het zachte weer hier mee.  
Totaal werden er 318 vogels geteld verdeeld over 27 soorten. De Vink was de enige soort die in alle tuinen geteld 
werd. 
Stond de Merel vorig jaar nog op nummer 1 bij ons, dit jaar stond hij samen met de Heggenmus op plek 13!  
Wij hadden er voor het eerst tijdens de tuinvogeltelling geen één in de tuin!  
 
 
 

    TOP 3 

Jaar 
Aantal 

soorten 1 2 3 

2012 23 Ekster Turkse Tortel Huismus 

2013 28 Ekster Merel Vink 

2014 21 Ekster Turkse Tortel Huismus 

2015 31 Huismus Ringmus Vink 

2016 32 Spreeuw Ringmus Huismus 

2017 36 Merel Vink Ringmus 

2018 27 Vink/Ekster   Huismus 
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6. Ringsessies in de tuin in 2018 door Kees Breek  

Winterkoning 
 
 

15 januari 2018 
 
Nieuw geringd: 
Winterkoning 1 ex: 1♂ na 1e  kj 
Pimpelmees  5 ex: 2♀ 2e  kj, 1 ♂ 2e  kj, 2 ♂ na 2e  kj 
Ringmus        1 ex: 1 na 1e kj 
Totaal: 7 nieuw geringd verdeeld over 3 soorten 
 
 
 
Teruggevangen:                    Heggenmus met ring    

Heggenmus  - na 1e  kj. Geringd op 27 september 2015 als 1e  kj in onze tuin. 
Een leuke terug vangst, deze vogel is nu in z’n 4de jaar. De vetscore was 2, overigens was de vetscore bij alle 
gevangen vogels vandaag hoog. Het ontbreekt ze dus aan niets bij onze gedekte tafel in de tuin!   
 

25 februari 2018 
Het vriest al een aantal dagen, de vijver is dicht gevroren op een klein wak na. De stokken waaraan de netten 
gehangen worden zijn niet meer in de bevroren grond te krijgen. Kees slaat een keertje over met ringen en doet 
andere administratieve vogelklussen tijdens het nettenboeten. Er komen deze dag wel 2 Halsbandparkieten, 
Kepen, Goudhaan, Grote bonte specht, Winterkoning en nog 21 soorten in de tuin om te eten! 
 

22 september 2018 
Van 11.30 – 16.30 uur met 16 meter mistnet. 
Een dag na onze vakantie wilde Kees wel starten met het nieuwe ringseizoen. De vraag was of de vogels op tijd 
terug zouden zijn in onze tuin omdat ze een week geen eten hadden gehad. 
De dag begon rustig, maar later in de middag zat opeens het net vol. Nieuw waren een Tjiftjaf en 4 Staartmezen. 
Deze vogels hadden we nog nooit in onze tuin in de netten gehad.  
’s-Middags vloog er ook een Grote Gele Kwikstaart over en helemaal aan het eind van de dag, toen de netten al 
opgeruimd waren en de laatste vogels geringd werden kwam de Sperwer in de tuin, een mooi volwassen mannetje.  
 
Nieuw geringd: 
Tjiftjaf   1 ex: 1 - 1e kj (nieuw tuin/ringsoort)  
Staartmees  4 ex: 3 -  vlg  (nieuw tuin/ring soort) 
            1 - 1e kj 
Pimpelmees  7 ex: 5 - ♂ 1e kj 
            1 - ♀ 1e kj  
            1 - > 1 kj 
Heggenmus  2 ex: 2 - 1e kj   
Koolmees  7 ex: 6 - ♀ 1e kj 
            1 - ♂ 1e kj  
Huismus   3 ex: 1 - ♂ > 1e kj 
            2 - ♀ 1e kj 
Grote Bonte Specht 1 ex: 1 - ♀ na 1e kj. 
Totaal: 25 nieuw geringd verdeeld over 7 soorten.             Pimpelmees 

 
Teruggevangen:  Geen 
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 4 staartmezen op een rij 

 
 

7 november 2018 

Vandaag werden er wat buisjes in de tuin geslagen, dat is lekker makkelijk voor de volgende keren, want dan kunnen 
de palen er zo ingezet worden en de netten strakgetrokken. Er werd het geluid opgezet van lijsterachtigen en 
mussen. Het zou spannend worden vandaag want plotseling was er toch veel wind en was er regen voorspeld. 
Tijdens het opzetten van de netten vlogen er erg veel Koperwieken over en zat er een Halsbandparkiet bij ons in 
de boom. 
Maar direct zat er ook al een Pimpelmees in de netten. Even later gevolgd 
door een vrouwtje Huismus en 2 Ringmussen.  
Opeens vloog er een Ekster in het net, wat een beest is dat. Dit is een nieuwe 
tuin/ringsoort. Kees moest speciaal uit z’n auto roestvrijstalen ringen halen, 
want Eksters zijn zulke slopers dat ze wellicht een aluminiumring om de poot 
kunnen los peuteren of zichzelf daardoor bezeren omdat de ring door het 
gepeuter scheef gaat zitten. 
Tijdens de lunch vloog er een Grote Bonte Specht in het net. De specht werd 
in een veilig zakje aan de deur gehangen om na de lunch geringd te worden, 
maar opeens zagen we daar een vreemde kat naar springen. Gelukkig liep dit 
goed af want we renden naar de deur om de kat al handenklappend en 
schreeuwend weg te jagen.  
 
Na de lunch werd er mezen- en goudhanengeluid opgezet. Dit hielp want direct 
zaten er Koolmezen in de netten.     

            
             Ekster 

 
Even later zat er een Goudhaan in de tuin, maar die trapte er niet in om in het net te vliegen. Ook een Grote Gele 
Kwikstaart vloog weer laag over. Gelukkig kwamen er ook wat Merels, die tegenwoordig wel zeldzaam lijken te 
worden, op het geluid af en lieten zich strikken. 
Tegen half 3 leek het dat het zou gaan regenen, de boel werd snel opgeruimd en was inderdaad net klaar toen het 
nat werd buiten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ringmus      Vrouw Huismus               Man Huismus  
 

 
Ook werden er deze ringdag bij de Huismussen en Merels weer bloed afgenomen. Eind november kwam er bericht 
terug dat één van de Merels, een jonge vogel besmet was met het Usutuvirus. 
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Nieuw geringd: 
Pimpelmees:        2  ex: 2 - ♂1ekj 
Ringmus:              2  ex: 2 - vlg 
Huismus:        6  ex: 1 - ♀na1kj 

1 - ♀ vlg 
4 - ♂ 1kj 

Koolmees:         6  ex: 3 - ♀1kj  
             1 - ♀na1kj 
             2 - ♂ 1kj 
Merel:                  2  ex: 1 - ♂ 1kj  
             1 - ♀ 1kj  
Grote Bonte Specht    2  ex: 1 - ♀vlg  
             1 - ♂ 1kj   
Ekster                    1  ex: 1 - vlg (nieuw tuin/ring soort) 
Totaal: 21 nieuw geringd verdeeld over 7 soorten.   

 
Teruggevangen:  Geen 
            Ekster 

 
 

25 november 2018 

Wat een stilte in de tuin opeens. Geen vogel te bekennen na het netten opzetten. 
Het geluid van Barmsijsjes en Ringmussen wordt opgezet. Toch gaat het goed 
deze dag. Niet veel vogels maar wel veel soorten! 
En ook nu weer een nieuw ringsoort voor onze tuin, een Waterhoen. Wat een 
sterk beest is dat en wat een tegenstelling met de Winterkoning die vlak daarna 
in het net vloog. Ook al werden er weinig vogels gevangen, toch werden veel 
verschillende soorten geringd!! 
                Jong vrouwtje merel. 
 

Roodborst           Heggenmus          Waterhoen 
 

Winterkoning                  Spreeuw                            Grote ring voor de Waterhoen 
  
  

Nieuw geringd: 
Roodborst  2 ex: 2 - 1ste kj 
Pimpelmees       1 ex: 1 - ♀ 1ste kj 
Ringmus            2 ex: 2 - vlg 
Heggenmus        1 ex: 1 - 1ste kj 
Koolmees:         1 ex: 1 - ♂ 1ste kj 
Spreeuw                 1 ex: 1 - ♂ 1ste kj  
Winterkoning     1 ex: 1 - 1ste kj   
Waterhoen               1 ex: 1 - na 1ste kj (nieuw tuin/ring soort) 
Totaal: 10 nieuw geringd verdeeld over 8 soorten.   

 
Teruggevangen:  Geen 
 
In 2019 wordt het ringwerk weer voortgezet. 
Inmiddels zijn er in 6 jaar tijd 602 vogels geringd verdeeld over 22 soorten in onze tuin.  
Zie overzicht op de volgende pagina.  
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Een geel blokje betekent een nieuw ringsoort in de tuin! 
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7. Eurobirdwatchday  6 Oktober  (TREKTELLEN)  

Om 7 uur s ’morgens werd de trekpost ingericht. Stoeltjes, tafeltjes, elektriciteit, koffie en theetafel en de telescopen 
stonden op tijd klaar. 
Om 07.19 startte de telling. Het was een prachtige dag met veel zon en een blauwe lucht. Alle vogels vlogen erg 
hoog. We hoorden Koperwieken en Zanglijsters langskomen, maar zagen er een fractie van. Wel kwam een 
IJsvogel overgevlogen. 
Vanaf 8 uur werd het wat drukker, ook kwam er een Halsbandparkiet overvliegen, dat was een nieuw soort voor 
onze trektelpost. Ook een nieuw soort was de Postduif. 
Andere leuke soorten waren de eerste Kolganzen van het seizoen en een groepje Boomleeuweriken. Ook een 
Boerenzwaluw kwam nog langs gevlogen. Later op de dag kwam ook een groepje Kramsvogels over. Verder was 
het alleen al een heerlijke dag om in het zonnetje te zitten en lekker te kletsen met iedereen die langs kwam. Inge 
Meijer, Joke van Valkenburg en Bert Vogelvang kwamen ook nog helpen.  

Toen Marlies en Joke naar de 
Okkernoten (zgn. zwarte walnoten 
volgens Decia)  liepen om wat op te 
halen vonden ze de prachtige rups 
van de Meriansborstel. 
Tussen 12.00 en 13.00 uur was er 
opeens een opleving van 
overvliegende vogels. Maar volgens 
ons kwam dat omdat Hugo en Rens 
langskwamen en veel meer zagen 
dan al die zonnende pensionado’s. 
In de middaguren kwamen ook 
vlinders langs vliegen. Uiteindelijk 
toch nog 27 exemplaren verdeeld 
over 5 soorten! 

Rups van de Meriansborstel 

 
Deze dag zagen we 1433 vogels overtrekken verdeeld over 49 soorten 
Buiten deze soorten zagen en/of hoorden we ook nog Buizerd, Meerkoet, Roodborst, Winterkoning en Zwartkop. 
 
De teller van de daglijst stond dus aan het eind van de dag op 54 soorten. Een leuk resultaat. 
 

Aantallen en top 3 over alle jaren Birdwatchday in de Hoekwierde 
 

Jaar 
Aantal 

Exemplaren 
Aantal 

Soorten 
Daglijst 
Soorten 

TOP 3          
nummer 1 

TOP 3           
nummer 2 

TOP 3              
nummer 3 

2018 1433 49 54 Spreeuw Vink Zanglijster 

2017 710 24 38 Aalscholver Vink Spreeuw 

2016 562 24 43 Spreeuw Graspieper Houtduif 

2015 1349 43 50 Kolgans Kokmeeuw Spreeuw 

2014 5034 45 >45 Spreeuw Vink Zanglijster 

2012 1054 40 60 Spreeuw Aalscholver Koperwiek 
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Totalen per uur op 6 oktober 2018 

 

soort 
07.19-
08.00 

08.00-
09.00 

09.00-
10.00 

10.00-
11.00 

11.00-
12.00 

12.00-
13.00 

13.00-
14.00 

14.00-
14.30 Totaal 

Aalscholver 2 3 4 13 3     1 26 

Appelvink           2     2 

Blauwe Reiger   2 1 1         4 

Boerenzwaluw         1       1 

Boomkruiper             1   1 

Boomleeuwerik           7     7 

Ekster   9   2         11 

Gaai     2 1         3 

Graspieper 4 5     5 25 10   49 

Grauwe Gans 5     8   7     20 

Groenling   7 21 1 4 10 8 1 52 

Grote Bonte Specht 1 1   2         4 

Grote Gele Kwikstaart         2       2 

Halsbandparkiet   1             1 

Havik   1             1 

Heggenmus 1 2             3 

Holenduif 3 1 1   2       7 

Houtduif 14 22 12 12   1 2   63 

Huismus       4 7       11 

IJsvogel 1               1 

Kauw 1 20 1 5         27 

Keep 4   2         1 7 

Kleine Mantelmeeuw           1     1 

Kneu             2   2 

Kokmeeuw 25 53 1 1   3 1   84 

Kolgans           12     12 

Koolmees   2             2 

Koperwiek 13 25 15 2   5     60 

Kramsvogel       7         7 

Merel 3 3 2         1 9 

Pimpelmees     1           1 

Postduif     1           1 

Putter   1     2       3 

Rietgors 1               1 

Ringmus       2   4     6 

Sijs     2     10 4   16 

Sperwer       1   2     3 

Spreeuw 11 72 33 81 76 105 23   401 

Stormmeeuw             1   1 

Tjiftjaf         1       1 

Turkse Tortel       2         2 

Veldleeuwerik     2 1 2 22     27 

Vink 8 36 18 56 65 112 6   301 

Vuurgoudhaan           1     1 

Wilde Eend   3             3 

Witte Kwikstaart 1           1   2 

Zanglijster 23 74 49 22 6 4     178 

Zilvermeeuw 2           1   3 

Zwarte Kraai 1 1             2 

Totaal 124 344 168 224 176 333 60 4 1433 

                    

Atalanta         1 1 1   3 

Bont Zandoogje             1   1 

Citroenvlinder             1   1 

Gehakkelde Aurelia           1     1 

Klein Koolwitje         2 10 9   21 

Totaal         3 12 12   27 
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8. Hoekwierde Vogelcursus 2017/2018 (november 2017 tot en met maart 2018) 

 
Op 16 november 2017 startten we weer met de zgn. Hoekwierde Wintervogelcursus. De derde op rij, alleen 
begonnen we nu in november i.p.v. januari of februari zoals in de voorgaande jaren. Om de week liepen we op 
donderdagochtend een rondje door de wijk, zaten een half uur in de observatiehut en dronken daarna koffie bij mij 
om op te warmen en dan door te gaan met de tuinvogels.  
Deelnemers dit jaar waren Marlies, Anneke, Elly, Marijke, Corrie, Regien, Margreet, Wil en Peter. 
Marlies maakte elke week een mooi overzicht van alle waarnemingen. We startten altijd om 9 uur bij de Kornbrug en 
iedereen nam z’n oude brood mee om de eendjes en meeuwen te voeren. Tientallen Kokmeeuwen kwamen hier op 
af, maar bedoeling was juist om bijzondere meeuwen te lokken en eventuele ringen af te kunnen lezen. 
 
Op 16 november hadden we direct al een Zilvermeeuw te pakken. De Aalscholver zat meestal wel in z’n boom bij 
de bocht in de gracht, of anders zagen we hem wel overvliegen. Opvallend was het hoge aantal Waterhoentjes die 
in de wijk verbleven, zeker een stuk of 8. De Kwelbeek doet het goed voor deze beestjes, mooie verstopplekken 
tussen het riet wat langs de waterkant is blijven staan.  
 
Op 30 november liepen we langs “Marion’s Vogelbossie”, ik vertelde dat 
dit bosje jaren geleden speciaal aangelegd werd om vogels en met name 
Pestvogels aan te trekken in de winter, door er allemaal Gelderse Roos 
en ander besdragende struiken en bomen te planten, maar dat de 
Pestvogel hier nog nooit was waargenomen. Zagen we toch een minuut 
later in een groepje Spreeuwen een Pestvogel zitten. En ja hoor, de 
vogel deed wat hij hoorde te doen, hij vloog naar Marion’s Vogelbossie en 
ging eten van de Gelderse Roos!  Wat een pracht gezicht. De vogel snel 
op www.waarneming.nl  gezet en de rest van de dag kwamen vele 
vogelaars uit de omgeving hiervan genieten. Het was de enige in 
Nederland die dag.               Pestvogel  foto Peter Scholten 

 

Op 14 december kwamen we nog een invasievogel tegen, de Grote Barmsijs, hij vloog rond en zat te foerageren bij 
de volkstuinen.  Ook zagen we Koperwieken, Appelvink en een jagende Sperwer.  

Op 28 december zagen we een jagende Havik die door 3 Zwarte Kraaien de 
wijk uitgejaagd werd. Ook weer een prachtige Appelvink bij de observatiehut die 
zonnebloempitten aan het eten was. Daar was ook een groepje Sijsjes 
neergestreken die we fantastisch konden bekijken. Ook de Buizerd en een  
groepje Staartmezen konden we aan onze lijst toevoegen. Aan het eind van het 
jaar hadden we al 46 vogelsoorten waargenomen. 

Grote Barmsijs  foto Hugo Wieleman  
 
Op 11 januari was het redelijk “stil” in de buurt. We zagen in totaal 28 soorten, maar geen nieuwe ten opzichte van de 
vorige keer.  
 
Op 25 januari sloten Huib en Wil ook aan, maar waren we niet in de gelegenheid om in de hut te kijken. De storm van 
afgelopen donderdag had rond de hut bomen laten knappen en een enorme ravage aangericht. Het scheelde een 
haar of de observatiehut was ook geraakt. Maar het was mooi weer en we zagen genoeg vogels. Vooral 
Zilvermeeuw, Staartmezen en 5 Kepen en een groep Koperwieken waren leuk om te zien. Heggenmussen waren 
al volop aan het zingen en langs de Kwelbeek zagen we sporen van een Ree in een molshoop. In de tuin zaten maar 
liefst 22 Ringmussen die we prachtig konden bekijken tijdens het koffiedrinken.  
Totaal zagen we deze ochtend  32 soorten. 
 
Op 1 februari trotseerden Margreet, Marlies en ik het slechte weer. Om 9 uur kwam er een stortbui naar beneden en 
renden we naar de hut waar we een uur bleven zitten (en kleumen) Maar dit leverde wel leuke waarnemingen op.  
We zagen Appelvinken en opeens kwamen 2 Halsbandparkieten aanvliegen. Dit was een nieuw soort voor de 
leden van de vogelcursus. In de gracht zagen we nog 2 Futen, en later bij mij thuis tijdens de koffie waren er 
Kauwen, Ringmussen, Appelvink, Kepen en een overvliegende Aalscholver te bewonderen. Totaal zagen we 
deze ochtend 32 soorten. 
 

http://www.waarneming.nl/
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Op 22 februari vloog er direct al twee keer een Halsbandparkiet over. De gracht was bevroren maar onder de 
overhangende takken bij de bocht was een mooi wak aanwezig waar de  
Wilde Eenden, Meerkoeten en Waterhoentjes zaten. Ook de Kwelbeek was 
bevroren op de bron en duiker na. Met lichte vorst en een stralende blauwe 
lucht met zon zagen we Appelvinken, Koperwieken, 2 Staartmeesjes en 
Kepen. Bij de observatiehut was 
het erg druk en een komen en 
gaan van vogels, ook hier was 
het water bevroren. Bij de gracht 
zagen we een Stormmeeuw met 
een witte pootring. Wil maakte 
een foto van de ring en ging later 
ook nog even terug naar de 
observatiehut om de Appelvink 
op de plaat te zetten 

Appelvink  foto Wil Lankhoorn            Stormmeeuw met pootring POR1  foto Wil L 

 
De gegevens van de ringer van de Stormmeeuw die uit Estland bleek te komen staan op pagina 9 
Totaal zagen we deze ochtend 30 soorten.  
 
Op 8 maart zagen we tijdens het brood voeren bij de gracht mooi de verschillende stadia van de Kokmeeuwen, er 
vlogen vogels rond die al een zwarte kop hadden (zomerkleed) en nog vogels met een koptelefoon (winterkleed). 
Ook de jonge vogels van vorig jaar waren goed te herkennen aan de dwarsstrepen en andere kleur snavel en poten. 
Tijdens de wandeling vlogen er 4 Wilde Zwanen over. Zwarte Kraaien waren bezig een nest te bouwen en ook de 
Spreeuwen zaten alweer bij de nestkasten. Een Boomkruiper zong dat het een lust was, maar het bleek moeilijk 
om het geluid op te pakken in verband met de kakofonie van de andere vogels. Een Goudhaantje liet zich eindelijk 
goed zien in de tuin tijdens het koffie drinken.  
Totaal zagen we deze ochtend 29 soorten. 
 
Op 22 maart was de laatste winterwandeling. Elly zorgde weer voor brood om te voeren en daar kwamen toch ook 
een Stormmeeuw en 2 Kleine Mantelmeeuwen op af. Doel was de Tjiftjaf weer voor het eerst in het jaar te horen 
zingen, maar die liet het lekker afweten. 
In het Windbos een Appelvink en 2 Kepen bij de hut, en bij de volkstuintjes zagen we 4 Rietgorzen. In het Windbos 
zat nog een groep Koperwieken. Verder troffen we al nesten aan van Zwarte Kraaien en Eksters. 
Gelukkig zagen we tijdens het koffiedrinken nog een Grote Bonte Specht en 2 Kauwen, want die hadden we tijdens 
het wandelen gemist. Huismussen waren druk bezig om nesten te bouwen in de huiszwaluwtil. 
Totaal zagen we deze ochtend 35 soorten, wat tevens het maximum was van al onze wandelingen. 
 
Het was een leuk seizoen en totaal zagen we 54 soorten vogels! Het overzicht staat op de volgende pagina. 
 
We besloten om in de zomer om de week door te blijven vogelen maar dan in andere gebieden in Flevoland en zelfs 
buiten de provincie. In september startten we weer in de Hoekwierde. Het verslag daarvan, de zgn. 
“Wintervogelwandelingen” staat in hoofdstuk 14 op pagina 35. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zomergroep trekt de wijk uit..   Foto  Margreet Roos 
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  2017 2018 

Soorten: 16-nov 30-nov 14-dec 28-dec 11-jan 25-jan 1-feb 22-feb 9-mrt 22-mrt 

Aalscholver x x x x x   x x x x 

Appelvink geh.   x x     x x geh. x 

Barmsijs     x               

Blauwe Reiger x   x         x     

Boerderij eend x x             x   

Boomkruiper     x x         geh.   

Brandgans   overvl. overvl.   overvl. overvl. overvl.       

Buizerd       x         x x 

Ekster x x x x x x x x x x 

Fuut             x       

Gaai x x x x x x x x x x 

Goudhaan                 x x 

Grauwe gans       overvl.   overvl.         

Groenling x x x x x x x x x x 

Grote bonte specht   x x x x x x x x x 

Halsband parkiet             x x     

Havik       x             

Heggenmus x x x x x x x x x x 

Holenduif x   x x x x x x x x 

Houtduif x x x x x x x x x x 

Huismus x x x x x x x x x x 

Kauw x x x x x x x x   x 

Keep   x   x x x x x x x 

Kleine Mantelmeeuw                   x 

Knobbelzwaan x x                 

Kokmeeuw x x x x x x x x x x 

Kolgans   overvl. overvl. overvl. overvl. overvl. overvl. overvl. overvl.   

Koolmees x x x x x x x x x x 

Koperwiek     x   x x x x   x 

Meerkoet x x x x x x x x x x 

Merel x x x x x x x x x x 

Nijlgans   overvl.                 

Pestvogel   x                 

Pimpelmees x x x x x x x x x x 

Putter x x x     x       x 

Rietgors                   x 

Ringmus x x x x x x x x x x 

Roodborst x x x x x x x x x x 

Soepeend x x x x x x x   x x 

Sperwer     x               

Spreeuw x x x x x x x x x x 

Staartmees       x   x   x x   

Stormmeeuw               x   x 

Sijs       x             

Turkse Tortel x x x x x x x x geh. x 

Vink x x x x x x x x x x 

Vuurgoudhaan   x x               

Waterhoen x x x x x x x x x x 

Wilde eend x x x x x x x x x x 

Wilde zwaan                 overvl.   

Winterkoning x x x x   x     x x 

Zanglijster           geh. x   geh. x 

Zilvermeeuw x         x         

Zwarte Kraai x x x x x x x x x x 

Totaal aantal soorten 30 32 35 34 28 33 32 30 28 35 
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9. Observatiehut 
Eind december 2017 werd de toegang tot het pad dwars door de open plek voor de observatiehut afgesloten m.b.v. 
takkenrillen. Dit kwam eigenlijk naar aanleiding van de storm die over de plek geraasd had en waarbij omgevallen 
bomen op een natuurlijke wijze al voor een blokkade gezorgd hadden. 
Het resultaat hiervan was dat tijdens de observaties er geen wandelaars meer door het gebied liepen die de boel 
verstoorden. Op 5 januari hingen we wat nieuwe silo’s op in de hoop dat deze langer zouden blijven hangen. 
Meteen dezelfde dag zagen en hoorden we vanuit de hut 21 vogelsoorten, waarvan de leukste wel 2 Keep, 3 
Appelvink, 6 Sijs , 1 Grote Barmsijs en een Koperwiek waren. Ook Spreeuwen en Huismussen vinden de plek. 
Een groepje Staartmezen kwam regelmatig aan de vetbollen vlak voor de hut foerageren. En op 10 januari liet een 
Boomkruiper zich zien. 
Maar tijdens de januaristorm op de 18de gaat er weer van alles om rond de hut, gelukkig is de hut er zelf wel 
onbeschadigd uit gekomen. Opnieuw wordt met man en macht de takken- en bomenrotzooi opgeruimd tijdens de 
uitgestelde zaagdag op 25 januari. In een middagje is de hele plek weer helemaal geruimd, een ongelooflijke 

prestatie! 
Ravage door de storm bij de hut.  foto Arjen 

 

 
 
Tijdens de EZH werkochtend van januari gaan we met een groepje de open plek voor de hut opnieuw inrichten en 
restaureren. Er wordt getimmerd en weer nieuwe silo’s opgehangen. Ook rijden we zand naar de plek zodat de 
vogels zich niet alleen kunnen wassen in de waterplaatsen maar ook in het zand. Als klap op de vuurpijl wordt er een 
Framboos geplant. Overal wordt voer gestrooid en opgehangen en daarmee was de hut op tijd klaar om weer in 
gebruik te kunnen nemen voor de nationale tuinvogeltelling.  
 
Marlies en ik beten de spits af om half 2 en Nicolette deed nog een telling om 17.00 uur. 
Het duurde even voor er weer vogels kwamen, ze moesten wennen aan de nieuwe inrichting. Voor de vogels  is het 
er niet veiliger op geworden nu het een enorme open plek is geworden zonder bomen. 
 
Tijdens het tuinvogeltelweekend van 27 en 28 januari werden er door ons 15 soorten geteld. 
Boomkruiper (2), Ekster (1), Gaai (1), Groenling (4), Heggenmus (2), Holenduif (1) Houtduif (1), Koolmees (6),  
Merel (2), Pimpelmees (3), Roodborst (1), Sijs (1), Staartmees (2), Vink (2), Zwarte Kraai (1).  
 
In de week erna hing Ruud het mussenhotel weer op en zorgde Marlies voor een nieuwe “voordeur” in de hut. 
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De open plek voor de observatiehut is weer opgeruimd en ingericht. 

 
Op 1 februari was ik ‘s-morgensvroeg het voer aan het bijvullen bij de observatiehut. In de schemer zongen 
Zanglijster, Winterkoning en Heggenmus al volop. Diezelfde dag tijdens de vogelcursus, kwamen er opeens 2 
Halsbandparkieten aanvliegen. Dit was een nieuw soort voor bij de observatiehut en ze aten hun buikjes vol met 
zonnebloempitten en pinda’s. De bosuilenkast was al weer bezet door een paartje Holenduiven. Hoog in de bomen 
boven en rondom de hut zaten Koperwieken. 
Op 1 maart vroor het behoorlijk overdag, ik vulde het voer aan en bleef een kwartiertje kijken in de vrieskou. Ergens 
achter de hut werd blijkbaar een Houtsnip opgeschrikt, hij vloog laag over en plofte achter de takkenrillen weer op 
de grond.  
Tim maakte een prachtige tekening voor me 
van de hut en hielp later in de week mee om 
voer te strooien. Ook maakte hij hele mooie 
poppetjes van vetbollen met armen en benen 
van geregen pinda’s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goed bezig Tim!            De observatiehut in het Windbos.  Tekening van Tim 
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Tijdens de NL.DOET  op 10 maart werden er een Gelderse Roos, Kardinaalsmuts en 2 Hondsrozen geplant rondom 
de observatiehut. 
Begin april werden de silo’s opgeruimd en werd er alleen nog op de voedertafels gevoerd. Wat kleine stekjes van 
Dennenbomen werden gepland en er wordt zaad uitgestrooid waarvan we niet eens meer weten wat het is. 
 
In het voorjaar hebben we ook een nieuwe vijver aangelegd voor de hut. Tijdens deze warme zomer werd daar graag 
gebruik van gemaakt door de vogels. 
 
In juli en augustus hebben we weer gesnoeid rond de hut met Elly, Margreet en Marlies. Ook Paul kwam helpen met 
de bosmaaier.  
 
Zo was alles klaar om met het nieuwe seizoen te starten met voeren op 5 september. Bedoeling was dat de 
trekvogels zich zouden laten verleiden om hier te blijven hangen met al dat lekkers. Marlies en ik drinken koffie en 
zien meteen al 16 soorten. 

Op 22 en 23 september zag Hugo 2 Vuurgoudhanen. 
En op 27 september werden de laatste takken en Bramen 
gesnoeid en de plek vrij gemaakt van gras. De nieuwe vijver werd 
beter weggewerkt. Marlies en ik zagen tijdens het werk ook nog 2 
Grote Gele Kwikstaarten hoog overvliegen. 
 
In oktober werd er regelmatig gevoerd. Bij het ophangen van een 
nieuwe silo voor zonnebloempitten verstopt in de achterste boom 
zaten direct al weer Koolmezen. 
Tijdens de vogelwandeling op 8 oktober werd de eerste 
Koperwiek van het seizoen gezien en Sijsjes gehoord. 
Half oktober werden zo’n 25 grote zonnebloemen vol met pitten 
bij de hut gelegd. Dit was binnen een week leeggegeten. 

Vuurgoudhaan  foto Hugo Wieleman 
 
In de maanden september en oktober werd er een behoorlijke wintervoorraad aangelegd. Emmers vol hazelnoten, 
walnoten en okkernoten werden verzameld, ontdaan van de buitenste schil en gedroogd. Ook werden er 
zonnebloemen die vol met pitten zaten geplukt en gesneden op veldjes in Almere. 
Omdat het niet echt koud werd in november en december werden er weinig “wintervogels” gezien bij de hut. 
Toch zagen we enkele Sijsjes en Koperwieken. Het wachten is op koude januari- en februaridagen in 2019. 

 
De wintervoorraad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Hazelnoten                                                 Zonnebloempitten    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Walnoten                            Zwarte Walnoten (Okkernoten) 
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10. Inventarisaties rond de kwelbeek 

 
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er geïnventariseerd is aan zoogdieren, vogels, vlinders (zowel dag- als 
nachtvlinders) reptielen, libellen, en andere kleine beestjes. De inventarisatie van de flora wordt door een andere 
groep bewoners uitgevoerd. 
 
Op 30 januari wordt er een eendenkorf in de Kwelbeek geplaatst door Paul. 
Een vroeg rondje midden februari leverde direct al 4 soorten zoogdieren op. Bruine Rat, sporen van Reeën, sporen 
van Mollen en sporen en uitwerpselen van de Vos. Een Meerkoet is al op zoek tussen het riet naar een mooie 
nestgelegenheid en het paartje Knobbelzwaan is ook op onderzoek uit. De ring van het mannetje kon ik aflezen 
(KN78) maar het vrouwtje vertikte het om het water uit te komen. 

 
Reeënspoor 

 
Vanaf 21 februari is de Kwelbeek dichtgevroren, op de bron en duikers na. De vorst blijft aanhouden en op 1 maart 
zitten er Watersnippen te foerageren bij de bron. Aan het andere eind van de Kwelbeek vond Hans een dood 
exemplaar, volledig afgekloven, blijkbaar gevonden door ratten. Jammergenoeg had de vorst er ook voor gezorgd dat 
vandalen het beeld van de IJsvogel van de sokkel sloegen en meepikten.  
Op 10 maart tijdens de NL.DOET was het zo ver, de verbinding met de Kwelbeek was een feit! Duizenden liters 
water stroomden in de nieuwe wadi door het bos naar de bron van de Kwelbeek.  

 
Paartje Krakeend in de Kwelbeek op 15 maart 

 
Van een buurtgenoot hoorde ik het verhaal van de Knobbelzwanen. Het jong van vorig jaar werd zo handhandig de 
sloot uitgewerkt door de vader, dat zelfs de dierenambulance werd ingeschakeld. Het leek een gevecht op leven en 
dood. Uiteindelijk heeft het jong op eigen kracht het gebied kunnen verlaten. 

Tussen 15 maart en 6 april werd een paartje Krakeend regelmatig in de beek 
gezien. De eerste dagvlinder, een Kleine Vos, zagen Hester en ik op 31 maart 
tijdens de werkochtend. Diezelfde dag zagen we ook al een aantal soorten bijen en 
een Aardhommel. Op 7 april was het de eerste warme dag en er zat meteen een 
Dagpauwoog bij de beek. Het vogelhuisje bij de start van de Kwelbeek is 
bewoond door een paartje Huismus.  
 
Dit jaar hebben voor het eerst  twee paar Meerkoeten gebroed in de Kwelbeek 
aan elke kant van het fietspad één. 
Totaal kropen 14 jongen uit het ei, maar die hebben het lang niet allemaal gehaald. 

Klein Hoefblad 
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Dit jaar is het al een heel stuk beter gegaan met het bloemenlint langs de Kwelbeek. Vooral in juli zaten er op warme 
dagen honderden dagvlinders.  
Vooral de hoek rond de huiszwaluwtil zit vol met bijzondere soorten, ook dagactieve nachtvlinders worden daar 
gezien zoals Kolibrievlinder, St Jansvlinders, Lieveling, Gamma Uilen en Vedermotten. 

 
 
Op 31 juli zit het paartje Knobbelzwaan weer bij de Kwelbeek. Het zijn vrouw HK72 en man KN78. Dit jaar hebben 
ze 4 jongen waarvan 3 witte exemplaren en 1 donker exemplaar. Dit mannetje kwam vorig jaar in juli alleen met 2 
jongen naar de Kwelbeek en bleef daar een tijd zitten. Later werd het paar toch herenigd en werden de jongen 
geringd door Henk Koffijberg. Dit jaar hebben ze gebroed bij Albert Heijn. 
Het drollenrapen voor Joop is weer begonnen. 
 

Op 8 augustus tref ik een Segrijnslak aan bij de Kwelbeek, een niet zo 
vaak geziene gast.  
In week 31 werd al begonnen om riet en rietsigaren uit de Kwelbeek te 
trekken. Mike, Hester en ik zijn een aantal weken achter elkaar op de 
donderdagavond het water ingegaan om deze klus te klaren. 
 
Tijdens het “braamsluipen” werd er al in week 33 gestart met het  
rietmaaien, het deel riet wat vorig jaar is blijven staan is nu aan de beurt. 
Zwaar werk met al die “potjes” (Akkerwinde) er tussen. Ruud met de zeis, 
Mike met het hakmes en Paul met de bosmaaier zijn samen een reuze 
“rietmaai” team. Alle andere “braamsluipers” liepen er met harken en 
kruiwagens achteraan.  
We troffen er ook een dode Egel aan tussen het riet.  
Het aantal soorten nachtvlinders wat we dit jaar determineerden bij de 
Kwelbeek was 149 .  
Van de dagvlinders zag ik totaal 17 soorten rondvliegen. 

Segrijnslak 

 
Er zitten dit jaar enorm veel wespennesten rond de beek, door het warme weer. Gewone Wespen hebben ook een 
nuttige functie, zij zorgen ervoor dat er heel veel insecten weggevangen worden. In de tuin was ik getuige van een 
Gewone Wesp die een Dambordvlieg had gevangen. Binnen no time was de vlieg gesloopt van z’n onderdelen en 
was het lijfje opgepeuzeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewone Wesp eet Dambordvlieg       Lijfje wordt opgegeten      Ogen, poten en vleugels blijven slechts over. 
 

Er werden zo’n 8 á 9 juffers- en libellensoorten gezien rond de beek. 
Joop heeft enorm veel vissen gevangen in de gracht die hij uitzette in de Kwelbeek, 
hele scholen Voorntjes kwamen af en toe voorbij gezwommen. 
Op de Kaardenbollen langs de Kwelbeek verschijnen in december de Puttertjes. 
De Grote Gele Kwikstaart werd ook nu tot het eind van het jaar rond de Kwelbeek 
waargenomen, soms zelfs 2 exemplaren tegelijkertijd.  
 



29 

 

Vogeljaarverslag Hoekwierde 2018 
Auteur: Greet Boomhouwer 
 

11. Het weer in 2018 (overgenomen van weeronline.nl)  

 

2018 was een bijzonder weerjaar. Van zeer zware storm in januari, ijskoud winterweer eind februari, extreme droogte 
en langdurige hitte in de zomer, alles kwam dit jaar voorbij. De zon was in 2018 alom vertegenwoordigd. Het 
scheelde niet veel, of dit jaar was gemiddeld over heel Nederland zelfs het zonnigst sinds het begin van de metingen. 
2018 in een notendop: met gemiddeld over het land 2089 zonuren tegen 1639 normaal was dit jaar goed voor 
een tweede plaats van zonnigste jaren sinds het begin van de metingen. Het is het op één na warmste jaar ooit 
gemeten met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 11,4 graden. Normaal is dat 10,1 graden. Er viel gemiddeld 
over het land 666 mm neerslag, waar in een normaal jaar 847 mm wordt afgetapt. 
Voor een ranglijst sinds 1906 wordt gebruik gemaakt van 13 representatieve weerstations die al sindsdien meten. 
Gemiddeld over deze stations viel dit jaar 642 mm neerslag en daarmee komt dit jaar op een vijftiende plaats in de 
lijst met droogste jaren. Het was daarmee het droogste jaar sinds 1996. 
 
 

Zon in overvloed 
De zon scheen in heel 2018 
maar liefst 2089 uur. Alleen in 
2003 was de zon nog vaker te 
zien met 2100 
zonuren. Juli leverde een 
belangrijke bijdrage aan de 
extreme hoeveelheid zonuren. 
In die maand scheen de zon 
332 uur en daarmee was dit 
de zonnigste maand 
allertijden. 

Gemiddeld over het land was 

het dan wel het op één na 

zonnigste jaar, in De 

Bilt scheen de zon nog nooit 

zoveel als in 2018. Het 

hoofdstation noteerde 2045 

zonuren. Het vorige record van 

2022 uur zon uit 2003 werd 

daarmee gebroken. Opvallend 

was dat de zon in het oosten ongeveer evenveel scheen als in het westen. Normaal is het in het westen veel 

zonniger dan in het oosten. Hupsel kon van alle KNMI-weerstations in het binnenland de meeste zonuren noteren. 

Met 2147 uur zon verliep 45% van de daglichtperiode op het Achterhoekse weerstation zonnig. Het zonnigste station 

van het land werd uiteindelijk toch een kuststation. Vlissingen noteerde 2156 zonuren. 

 

 
Van kou naar hitte 
De gemiddelde temperatuur in 
De Bilt kwam uit op 11,4 
graden. Daarmee moet 2018 
alleen 2014 voor zich dulden. 
Toen was het gemiddeld 11,7 
graden. De hoogste 
temperatuur van het jaar werd 
gemeten op 26 juli. In Arcen 
(Limburg) werd het maar liefst 
38,2 graden! Het koudst was 
het op 28 februari. In 
Woensdrecht vroor het ’s 
nachts streng met -10,5 
graden. 
In De Bilt werden 14 dag-
warmterecords gebroken: 24 
januari, 7, 8, 19 en 22 april, 28 
en 29 mei, 26 en 27 juli, 12, 13 
en 14 oktober, 6 november en 
2 december waren de warmste 
ooit gemeten. Daar tegenover 

staan drie datum-kouderecords: 28 februari, 17 maart en 23 september. 
Nog nooit kwam de temperatuur in De Bilt zo vaak boven 20 graden uit als dit jaar. Het hoofdstation noteerde 132 
warme dagen. Daarmee werd het oude record van 116 dagen uit 2003 verpletterd. Ook het aantal zomerse 

https://nieuws.weeronline.nl/13-12-2018-zonnigste-jaar-ooit-gemeten-in-de-bilt/
https://nieuws.weeronline.nl/14-12-2018-in-top-3-warmste-jaren/
https://nieuws.weeronline.nl/22-12-2018-2018-bijzonder-droog-zonnig-en-warm/
https://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2018-2/zomer/juli/
https://nieuws.weeronline.nl/31-7-2018-juli-was-zonnigste-maand-sinds-1906/
https://nieuws.weeronline.nl/31-7-2018-juli-was-zonnigste-maand-sinds-1906/
https://nieuws.weeronline.nl/13-12-2018-zonnigste-jaar-ooit-gemeten-in-de-bilt/
https://nieuws.weeronline.nl/13-12-2018-zonnigste-jaar-ooit-gemeten-in-de-bilt/
https://nieuws.weeronline.nl/26-7-2018-weeronline-live-recordhitte/
https://nieuws.weeronline.nl/26-7-2018-weeronline-live-recordhitte/
https://nieuws.weeronline.nl/28-2-2018-koudste-28-februari-ooit-gemeten/
https://nieuws.weeronline.nl/17-3-2018-koudste-17-maart-ooit-gemeten/
https://nieuws.weeronline.nl/koudste-23-september-ooit-gemeten/
https://nieuws.weeronline.nl/17-9-2018-recordhouder-meeste-warme-dagen/
https://nieuws.weeronline.nl/17-9-2018-recordhouder-meeste-warme-dagen/
https://nieuws.weeronline.nl/18-8-2018-nu-alleen-recordhouder-meeste-zomerse-dagen/
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dagen was recordhoog. Op 55 dagen was het in De Bilt 25 graden of warmer. Het vorige record stond op 51 dagen, 
gemeten in 2006. Het hoofdstation noteerde 9 tropische dagen (30 graden of meer), goed voor een vijfde plek. 
In juli en augustus beleefden Hupsel (Achterhoek) en vliegbasis Twenthe een recordlange regionale hittegolf. Deze 
duurde maar liefst 29 dagen en begon op 12 juli en eindigde op 9 augustus. In De Bilt was sprake van twee officiële 
hittegolven: 15 tot en met 27 juli en 29 juli tot en met 7 augustus. 
 
 

Droogte 
Het bijzonder warme en 
zonnige weer ging in 2018 
gepaard met grote droogte. 
Aan het eind van het 
groeiseizoen bedroeg 
het neerslagtekort op veel 
plaatsen meer dan 300 mm. In 
Winterswijk verdampte zelfs 
400 mm meer dan dat aan 
regen viel. Vanwege de 
droogte kleurden bomen in 
augustus al massaal bruin en 
zagen grasvelden er geel en 
dor uit. De droogte van dit jaar 
kon wedijveren met het 
bijzonder droge jaar 1976. 

Na de zomer was de droogte 
nog niet voorbij, want er viel 

slechts de helft van de normale hoeveelheid herfstneerslag. Het gevolg was dat het waterpeil eind oktober in de Rijn 
recordlaag was met 650 cm boven NAP. In heel 2018 was één keer sprake van code rood (weeralarm). Op 18 
januari woedde een zeer zware storm aan de kust (windkracht 11) en ook in het binnenland stormde het. Code rood 
werd afgekondigd voor Noord-Holland, Flevoland, Overijssel, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. In de rest van het 
land was sprake van code oranje (waarschuwing voor extreem weer). 
Op 13 dagen gold code oranje. Vijf keer was dit vanwege extreme hitte, vier keer voor onweer, drie keer voor 
windstoten, één dag voor extreme regenval en één dag vanwege gladheid. Op 27 mei was in Brabant en Limburg 
zowel voor onweer als voor regen code oranje van kracht. 

Orchideeënveld gemaaid,  foto Arjen van Veen 

https://nieuws.weeronline.nl/18-8-2018-nu-alleen-recordhouder-meeste-zomerse-dagen/
https://nieuws.weeronline.nl/9-8-2018-recordlange-regionale-hittegolf-na-vandaag-voorbij/
https://nieuws.weeronline.nl/8-8-2018-tweede-officiele-hittegolf-voorbij/
https://nieuws.weeronline.nl/8-8-2018-tweede-officiele-hittegolf-voorbij/
https://nieuws.weeronline.nl/1-10-2018-warmste-groeiseizoen-ooit/
https://nieuws.weeronline.nl/18-1-2018-live-blog-code-oranje-zware-westerstorm-en-sneeuw-noordoosten/
https://nieuws.weeronline.nl/18-1-2018-live-blog-code-oranje-zware-westerstorm-en-sneeuw-noordoosten/
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12. Dagvlinders  
Evenals vorig jaar heb ik ook dit jaar 
weer tijd te kort gehad om regelmatig 
de dagvlinders te inventariseren.  
Jammer, omdat juist 2018 een 
uitgelezen jaar was om te zien wat het 
extreme weer voor invloed op de 
vlinderstand heeft gehad. 
 
Toch zag ik dit jaar weer sinds lange 
tijd een Eikenpage in onze tuin en een 
Zwartsprietdikkopje achter de 
huiszwaluwtil op de plek waar nu de 
Walnotenboom staat. Opvallend is dat 
het Klein Geaderd Witje maar één 
keer is geregistreerd op waarneming.nl 
in onze buurt. Deze waarneming was 
van Marion en zij maakte daar een 
prachtige foto van.            Klein Geaderd Witje  foto Marion Lap 

               

Het aantal Hooibeestjes dat waargenomen werd dit jaar is nog nooit zo hoog geweest sinds ik hier woon. 
 
Zo zag ik alleen al tijdens een “vlinderrondje” op 17 juli via Kwelbeek, orchideeënveld, luzernestrook achter het 
Windbos en door Windbos retour zo’n 200 dagvlinders. 
Dit waren: Gehakkelde Aurelia (1), Groot Koolwitje (9), Dagpauwoog (4), Bont Zandoogje (29), Bruin 
Zandoogje (73), Bruin Blauwtje (26), Boomblauwtje (2), Klein Koolwitje (15), Kleine Vuurvlinder (1), 
Icarusblauwtje (3), Distelvlinder (1), Hooibeestje (15), Citroenvlinder (1), en een Zwartsprietdikkopje (1). 
 
Over de afgelopen 11 jaar heb ik nu redelijk zicht over het maandelijks voorkomen van de 21 soorten dagvlinders die 
we tot nu toe gezien hebben in de Hoekwierde. 
In het onderstaande overzicht is de trefkans in de Hoekwierde aangegeven. Hierin zijn ook overwinterende 
exemplaren meegenomen, zoals bijv. van Kleine Vos en Dagpauwoog. 
 

 Waarnemingen Dagvlinders per maand over de jaren 2008 t/m 2018 

  soort jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

1 Atalanta     x   x x x x x x x   

2 Bont Zandoogje       x x x x x x x     

3 Boomblauwtje     x x x x x x x x     

4 Bruin Blauwtje         x x x x x       

5 Bruin Zandoogje         x x x x x       

6 Citroenvlinder     x x x x x x x       

7 Dagpauwoog     x x x x x x x x     

8 Distelvlinder     x     x x x x x     

9 Eikenpage             x x         

10 Gehakkelde Aurelia     x x x x x x x x     

11 Groot Koolwitje       x x x x x x x     

12 Hooibeestje         x x x x x       

13 Icarusblauwtje         x x x x x       

14 Klein Geaderd Witje       x x x x x x x     

15 Klein Koolwitje     x x x x x x x x     

16 Kleine Vos     x x x x x x x x     

17 Kleine Vuurvlinder             x x x       

18 Landkaartje         x   x x         

19 Oranje Luzernevlinder               x x       

20 Oranje Tipje       x x x             

21 Zwartsprietdikkopje             x x         

 

Eikenpage 1 juli 2018 in tuin               Icarusblauwtje    Bruin Blauwtje        Kleine Vuurvlinder 
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13. Nachtvlinders (Macro’s en Micro’s)  

Voor mij begon het nachtvlinderseizoen in de nacht van zaterdag 7 april op zondag 8 april. Eindelijk was het een 
lekker temperatuurtje en het aantal graden daalde die nacht niet onder de 11C. 
In de vlinderval zaten maar liefst 49 vlinders verdeeld over 7 soorten. Het waren voornamelijk Variabele 
Voorjaarsuilen (14), Tweestreepvoorjaarsuilen (15) en Nunvlinders (16) en een Kleine Voorjaarsuil. 
Opvallend was dat er drie soorten bij waren die ik nog nooit eerder had gezien. 

       

Kamperfoelie-uil                      Gevlekte Winteruil                             Dennenuil 

 
De Kamperfoelie-uil is de 6de waarneming van Flevoland. Marion Lap had op 11 maart en 6 mei in 2016 een 
exemplaar in de Hoekwierde en Hugo Wieleman had op 25 maart, 2 en 6 april in 2017 een exemplaar in de 
Hoekwierde. Met mijn waarneming erbij blijkt dit soort in Flevoland alleen nog maar in de Hoekwierde gezien te zijn. 
 
De Gevlekte Winteruil is de 4de waarneming in Flevoland en het 5de exemplaar. Eerste waarneming in Flevoland 
was op 3 maart 2012 in het Knarbos (2 exemplaren), tweede waarneming op 28 april in het Roggebotzand en de 
derde waarneming was op 7 maart in de Hollandse Hout bij Lelystad. “Mijn” exemplaar betreft dus de eerste uit 
Almere. 
 
De Dennenuil is opvallend genoeg in Flevoland alleen nog maar gezien in het Roggebotzand/Vossemeer. Het 
betreft 160 soorten verdeeld over 71 waarnemingen waarvan de allereerste op 19 maart 2010 in het Roggebotzand - 
Wilhelminabos werd ontdekt door Ico Hogedoorn. Ook in 2018 werden daar tussen 7 april en 20 mei > 50 
exemplaren aangetroffen. 
 
Op 12 april heeft Marion een nieuw soort voor de Hoekwierde, de Dunvlerkspanner. Dit is de 20ste waarneming in 
Flevoland. Op 19 april zat hij ook bij mij in de val, nr. 21! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dunvlerkspanner                   Lindepijlstaart 
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Op 7 mei trof ik de eerste pijlstaart van het jaar aan in de val. Het bleek een Lindepijlstaart te zijn. Op 22 mei zit een  
Groenbandspanner in m’n val, dit blijkt de eerste voor de Hoekwierde te zijn maar dat realiseerde ik me toen niet, 
dus geen foto!  

Berkenhermelijnvlinder foto Hugo Wieleman      Haagbeukmot  foto Marion Lap  Esdoorndwergspanner foto Hugo 
 

 
Vanaf mei gaat het opeens snel met de nieuwe soorten voor de Hoekwierde. 
Op 25 mei heeft Marion een mogelijke Egale Bosrankspanner  en een Meibladroller en op 26 mei een 
Haagbeukmot, de 1ste voor de Hoekwierde. De allereerste voor Flevoland werd op 29 april 2010 op Schokland 
gezien.  
Ook had Marion een Sparrenbladroller op 25 mei en op 7 juni zat er één bij mij in de val. 
Hugo heeft op 29 mei een Berkenhermelijnvlinder op z’n laken! Dit betreft de allereerste waarneming in Flevoland. 
 
De stekjes van de bloementjes die ik vorig jaar op de dijk heb geplant om de Sint Jacobsvlinder te lokken hebben 
hun werk goed gedaan. De eerste bloemen zijn uit en op 3 juni tref ik de eerste rupsen aan. Het zijn er dan al meer 
dan 50.                  

Op 4 juni heeft Marion een mogelijke Berkenlichtmot in 
haar val, de eerste voor de Hoekwierde. 
Rinus Hofs trof op 6 juni de eerste Bosspanner van de 
Hoekwierde aan. 
Tussen 19 juni en 11 juli had Hugo 4x een 
Schaduwfruitbladroller in zijn tuin. 
In mijn val zat een Kleine Wortelhoutspanner op 21 
juni en Hugo had een Klein Muisbeertje  en een 
Wolfspootoogklepmot op het licht, de 3de voor 
Flevoland.  

Rupsen van de Sint Jacobsvlinder 

 
Diezelfde dag had ik een enorme vangst in de lichtval. Alleen het fotograferen van alle soorten en opzoeken via een 
app kostte me al bijna 3 uur tijd.  
Gelukkig kwam Hugo helpen met alle foto’s uitzoeken en op naam brengen. Uiteindelijk bleek het een vangst van 
226 vlinders verdeeld over 53 soorten. 
 
Nieuwe soorten volgden elkaar snel op, nog 5 nieuwe in juni: Puntvleugelpalpmot(19/6), Oranje Oogbladroller 
(28/6), Scherpbandbladroller (29/6), Grote Meelmot (29/6), Geelwitte Mospalpmot (29/6). 
 

In juli volgden de Esdoorndwergspanner (4 en 16 juli), Vlekzandvleugeltje 
(2/7), Oranje Eikenlichtmot (3/7), Zwarte Populierenbladroller (3/7), 
Stipjesbladroller (5/7), Metaalkokermot (5/7), Gewone Eikenkokermot (8/7), 
Kleine Grasmineermot (10/7), Eénstipslakkenspoormot (11/7), Gewone 
Eikenvouwmot (11/7), Witte Eikenvouwmot (11/7), Gelijnde Spitskopmot 
(12/7), Bleke Vlekwortelmot (12/7), Beukenvouwmot (12/7), 
Sleedoornhangmatmot (15/7), Weegbreesteltmot (15/7), Hangmatmot 
(16/7), Eikensteltmot (16/7), Eikenooglapmot (16/7) en tenslotte de 
Egelskopboorder op 19 juli. 
. 
Op 26 juli maakte ik een smeerroute 
langs de Kwelbeek en in het Windbos. 
Wat ik fout doe weet ik niet, in het 
hele land worden er Karmozijnrode 
Weeskinderen aangetroffen op het 
smeer, maar hier zaten alleen erg 
veel Pissebedden en 2 
Piramidevlinders. 
 

Wolfspootoogklepmot  foto Hugo Wieleman                                Piramidevlinder 
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Buxusmot donkere vorm               Buxusmot lichte vorm 

 
 
Op 8 augustus had ik ‘s-nachts de vlinderval open staan. Rond 02.00 uur 
hoorde ik dat het eindelijk (na weken) aan het regenen was. Ik klom m’n bed uit 
om de vlinders te redden en in de schuur te zetten. 
Wat ik zag was ongelooflijk, meer dan 100 Buxusmotten zaten in en om de 
val. Door de plexiplaten open te schuiven liet ik er ruim 100 ontsnappen. De 
rest zette ik met een handdoek erover in de schuur om ‘s-morgensvroeg verder 
te kijken.  
Dat leverde inderdaad wat leuke soorten op zoals Populierenpijlstaart en 
Rood Weeskind, ook vlogen er nog ruim 30 Buxusmotten in de val rond. 
Ik appte Hugo nogal opschepperig over m’n belachelijke vangst van de 
Buxusmotten, maar kreeg vrij snel een foto terug gestuurd met de mededeling 
dat hij er die nacht 235 exemplaren had!. 
 
Tot in september bleven de Buxusmotten in grote getale aanwezig. 
Op 1 november, erg laat in het jaar, werd er nog een Kolibrievlinder gezien 
door Hugo. 
 
            Buxusmotten  foto Hugo Wieleman 

 
En eindelijk, na lang wachten kwam daar de Lariksdwergspanner op 15 augustus in onze tuin op het laken. 
Jaren geleden een stekje in de grond gestoken. De Lariks is inmiddels uitgegroeid tot een mooie boom. 

 
 
 
 
  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
           

      Lariksdwergspanner 

 
Dit bleek de vierde van Flevoland te zijn. 
Maar de eerste van Almere. 
Op 13 augustus in 2011 ving Ico Hoogendoorn de 
eerste in Natuurpark Lelystad. 
En op 5 juli 2016 had JanPaul 2 ex. in Lelystad 
Waterwijk. 
 
 
Dus 44 nieuwe soorten in dit jaar is lang niet slecht te noemen. 
In 2018 zagen we totaal 334 soorten nachtvlinders. Een leuk resultaat want nog niet alle vlinders zijn bij het schrijven 
van dit verslag gedetermineerd. Het worden er dus alleen maar meer. 
In de jaren dat we nu bezig zijn met nachtvlinders hebben we totaal 567 verschillende soorten kunnen determineren. 
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14. De Hoekwierde wintervogelwandelingen 2018.  

De zomergroep verandert in de wintergroep.   Foto Margreet Roos 

 
Deze enthousiaste groep mensen is de laatste maandag van september weer begonnen met het inventariseren van 
de “winter” vogels in de Hoekwierde. Om de week lopen we een rondje door de buurt en zoeken zoveel mogelijk 
soorten op. De meeste van ons kennen inmiddels al heel wat soorten van de Hoekwierde. Dus de nadruk komt 
steeds meer op het leren van geluiden te liggen. We inventariseren tot eind maart. Dit verslag beslaat het eerste deel 
tot eind december 2018. 
 
Maandag 24 september. 
We zijn afgelopen week gestart met het bijvoeren van de vogels bij de observatiehut in het 
Windbos en op de voederplek bij Marlies. 
Bij het brood voeren op het bruggetje verschenen dit keer alleen Kokmeeuwen. Ze waren 
allemaal al weer in winterkleed. 
Er vlogen ontzettend veel Huis- en Boerenzwaluwen rond. Aan het eind van de Kwelbeek 
waren behoorlijk wat Tjiftjaffen in de bomen naast de wijngaard neergestreken en aan het 
foerageren.  
Totaal zagen we deze dag 25 soorten. 
 
Maandag 8 oktober 
Nog vóór iedereen bij het bruggetje verzameld was zagen en hoorden Marijke en ik 2 
IJsvogels. Jammergenoeg lieten die zich daarna niet meer zien. 
Omdat we met z’n achten waren splitsten we op in 2 groepen want anders pasten we niet        
allemaal in de observatiehut.         Foto Margreet Roos

       

De eerste groep die in de hut ging kijken werd 
gestoord door een rode kat en later door de 
vriend van de rode kat. Toch werden er 
Koperwieken gezien, Sijsjes gehoord en 
behoorlijk wat vogels gezien. Leuk was dat dit 
allemaal in het logboek geschreven werd voor de 
tweede groep. 
Er was een enorme vogeltrek, erg veel 
Zanglijsters, Sijzen en Koperwieken trokken 
over. Ook Vinken, Spreeuwen en Graspiepers 
vlogen in groepen over. Op een gegeven 
moment zagen we zelfs 8 Halsbandparkieten 
overvliegen samen met Spreeuwen. 

Rode kat bij de Observatiehut  foto  Margreet Roos 

 
Na afloop bij het koffie drinken in de serre zagen we nog Turkse Tortel en Ringmus. 
Totaal zagen we deze dag 33 soorten! 
 
Maandag 22 oktober. 
Er was een grote opkomst deze dag en we splitsten weer in 2 groepen.  Leuke waarnemingen waren de 3 Grote 
Gele Kwikstaarten die achter elkaar aan zaten en rond bleven vliegen boven de Kwelbeek.     

Op diverse plekken werden Goudhaantjes gehoord en gezien en één groep zag een Sperwer en een Buizerd. Ook 
nu was er nog veel vogeltrek. Opvallende missers waren de Blauwe Reiger, Grote Bonte Specht en alweer die 
Staartmezen! 
Het gekwetter tijdens de koffie was echter wel het meeste geluid wat er geproduceerd werd deze ochtend. 
Totaal zagen we deze dag 32 soorten. 
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Maandag 5 november 
Wat een rustige ochtend, zo heel anders dan de vorige keren. Maar mooi was de jonge Aalscholver die z’n veren 
aan het drogen was en helemaal uitgestrekt boven in de boom boven de gracht zat. En ja hoor, we zagen ook de 
Halsbandparkiet zitten en hoorden hem schreeuwen.  
In het Windbos zagen we prachtig 2 Vuurgoudhaantjes foerageren, heel dichtbij en voor ieder goed te zien. 
In de observatiehut zagen we uiteindelijk ook best wel wat soorten ook al waren daar geen bijzondere soorten bij. Op 
de voederplek bij Marlies hoorden we Sijs en Keep en vloog er nog een Putter over. 
Totaal zagen we deze dag toch nog 26 soorten. 
 
Maandag 19 november  
We besluiten om naar het Harderbroek te gaan. Vanuit die hut werden erg veel soorten en 
tienduizenden eenden gemeld deze week. Het werd een erg leuke wandeling, maar de vogels 
waren veelal gevlogen of verderop gaan zitten. De wind was gedraaid. Toch zagen we nog 
leuke soorten. Zelfs Watersnippen en een Houtsnip vlogen vlak voor onze voeten weg. Vanuit 
de hut zagen we prachtige Krooneenden en een Havik die zich heel goed verstopt had op de 
grond, maar deze werd toch knap opgemerkt door Marijke. 
Totaal zagen we deze dag 33 soorten. 
 
Maandag 3 december 
We lopen de rode paaltjesroute. Jammergenoeg ben ik zelf geblesseerd aan 
een been en kan niet meewandelen.  
Direct hoorden en zagen we een Grote Gele Kwikstaart  laag overvliegen. 
Op het bruggetje tijdens het brood voeren werd er tussen alle Kokmeeuwen 
een witte pootring afgelezen. Het was 1-X aan de linkerpoot. Het blijkt een 
vogel te zijn die door Frank Majoor in 2016 geringd is in het Oosterpark te 
Amsterdam. De vogel is zelfs in Polen waargenomen. Zie het overzicht 
hieronder wat ik van de ringer ontving!    

         Kokmeeuw WIT: 1-X  foto Margreet Roos 

Totaal zagen we deze dag 33 soorten 
         

 
 
Maandag 17 december 
We zijn met een klein groepje, want het regende om 9 uur. Dus eerst om 10 uur koffie gedronken en toen op pad. 
Uiteindelijk werd het toch helemaal droog. We zagen leuke Goudhaantjes en een Vuurgoudhaantje.  Bij het nieuwe 
“Krachtbossie” zagen we Koperwiek, Staartmees, Putter, Grote Bonte Specht en hoorden we een Boomkruiper.  
 Aan het eind van de wandeling vlogen gelukkig toch nog 2 Halsbandparkieten over.  
Totaal zagen we deze dag 32 soorten. 
 
 
Maandag 31 december 
De laatste dag van het jaar. Er was een enorme ganzentrek. Grote groepen Kolganzen, Grauwe Ganzen en 
Brandganzen vlogen tijdens het wandelen over. 
In het bos was het rustig, we besloten niet in de observatiehut te gaan zitten want dat werd een beetje lastig met 8 
personen. 
Bij de “Plek” en in de wadi stond het water erg hoog. Wat een mooi gebied is dat geworden. We slopen rond de 
bosjes en keken in het water of er soms Watersnippen uitvlogen. Dat lukte deze keer niet. Er vloog een grote groep  
Putters van ruim 90 exemplaren over, die 
waren door iets weggejaagd uit het bos.  
Later zagen we in het bos nog een groepje 
Sijsjes en bij de volkstuintjes een 
Goudhaantje. Tijdens het koffiedrinken met 
een oliebol zagen we nog Kauw en 
Halsbandparkieten. Mooie afsluiting van het 
jaar. 
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Tijdens de “Wintervogelwandelingen” in het najaar van 2018 zagen we totaal 54 soorten. 
 

 Soorten: 
24-
9 

8-
10 

22-
10 

5-
11 

3-
12 

17-
12 

31-
12 

  Soorten: 
24-
9 

8-
10 

22-
10 

5-
11 

3-
12 

17-
12 

31-
12 

1 Aalscholver   x x x x x x  28 Kolgans         x   x 

2 Blauwe Reiger x x         x  29 Koolmees x x x x x x x 

3 Boerenzwaluw x              30 Koperwiek   x x     x   

4 Boomkruiper   x x     x x  31 Kuifeend     x         

5 Brandgans             x  32 Meerkoet x x x x x x x 

6 Buizerd     x   x      33 Merel x x x x x x x 

7 Ekster x x x x x x x  34 Pimpelmees x x x x x x x 

8 Fuut     x          35 Putter       x   x x 

9 Gaai x x x x x x x . 36 Ringmus   x     x x x 

10 Goudhaan     x   x x x  37 Roodborst x x x x x x x 

11 Graspieper   x            38 Soepeend x   x x x x x 

12 Grauwe gans   x x   x   x  39 Sperwer     x         

13 Groenling   x x x x x x  40 Spreeuw x x x x x x x 

14 Grote bonte specht   x   x x x x  41 Staartmees         x x   

15 Grote gele kwikstaart     x   x      42 Sijs   x   x x   x 

16 Halsband parkiet   x   x x x x  43 Tjiftjaf x             

17 Heggenmus x x x x   x x  44 Torenvalk         x     

18 Holenduif     x     x    45 Turkse Tortel x x x   x x x 

19 Houtduif x x x x x x x  46 Vink x x x x x x x 

20 Huismus x x x x x x x  47 Vuurgoudhaan       x   x   

21 Huiszwaluw x              48 Waterhoen         x x x 

22 IJsvogel   x            49 Wilde eend x x x x x x x 

23 Kauw x x x   x x x  50 Winterkoning x x x x x x x 

24 Keep       x        51 
Witte 
kwikstaart 

x x           

25 Kleine mantelmeeuw x              52 Zanglijster   x x x       

26 Knobbelzwaan         x      53 Zwarte Kraai x x x x x x x 

27 Kokmeeuw x x x x x x x  54 Zwartkop x x           

           totaal 25 33 32 26 33 32 33 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Vrouwtje Zwartkop  foto Hugo Wieleman                         Winterprunus  foto Margreet Roos 
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15. Tot slot en dank 

 
Ook dit was weer een uitzonderlijk leuk jaar,  
Dank aan iedereen die dit jaar de moeite nam om waarnemingen en/of foto’s aan mij door te geven. 
 

• Alfred en Diana Kok   

• Anneke van Schijndel 

• Arjen van Veen 

• Bert Vogelvang 

• Elly Beerthuizen 

• Geert Smit 

• Hans Lap 

• Hester Brouwer 

• Hugo Wieleman 

• Johan Bosma 

• Joop van de Merbel 

• Margreet Diemer 

• Margreet Roos 

• Marion Lap 

• Marijke van Rutsen 

• Marlies Vos 

• Maryse van der Ben 

• Mike Apers 

• Mini Hegger 

• Nicolette van der Ben 

• Paul Weber 

• Peter Scholten 

• Regien Loggen 

• Rinus Hofs           Icarusblauwtje 

• Rob en Elise de Jager 

• Rob Smeekes 

• Ruud Mulder 

• Wil Lankhoorn 
 

 

 
Groepsfoto van de  “vogelwandelclub” in Stavoren. Jammer dat Margreet D., Corry en Wil missen op de foto. 
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